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Resumo 

Esta dissertação de mestrado aborda o Solo Sagrado de Guarapiranga, construído na cidade de 

São Paulo pela Igreja Messiânica Mundial do Brasil, buscando encontrar convergências e 

divergências com os Solos Sagrados originais que o inspiraram, construídos pela igreja-mãe, a 

Igreja Messiânica Mundial, no Japão. Os Solos Sagrados, como modelos do paraíso, exercem 

um papel fundamental no trabalho religioso da Igreja Messiânica Mundial. Eles são a 

expressão física do ideal proposto por seu fundador, Mokiti Okada (1882 – 1955), que 

afirmou ter recebido, por revelação, a missão de dar início à construção do Paraíso Terrestre, 

o Mundo Ideal consubstanciado na trilogia Verdade, Bem e Belo em que a civilização atual se 

transformaria ainda neste século 21. Para tanto, Okada construiu três protótipos do paraíso no 

Japão, nas cidades de Hakone, Atami e Kyoto, que deveriam ser a inspiração para a 

construção de protótipos semelhantes nos outros países, até que todo o mundo se tornasse 

paradisíaco.  

Assim, consciente dos vários aspectos diferenciados não só na questão geográfica e cultural 

entre o Japão e o Brasil, mas também nas características específicas da Igreja Messiânica de 

cada país, busca-se responder à pergunta: Houve - e quais foram - adaptações necessárias ao 

processo de transplantação de um Solo Sagrado do Japão para o Brasil? As diferentes 

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

culturais, religiosos e sociais, com seus respectivos usos e costumes, demandaram quais 

adaptações no projeto e no funcionamento do protótipo do paraíso brasileiro? A base teórica 

escolhida para a análise foi o modelo da Teoria da Transplantação Religiosa proposto por 

Martin Baumann.  

A pesquisa nos permitiu concluir que as convergências e as divergências que ocorreram no 

processo de transplantação dos Solos Sagrados construídos no Japão, para o Brasil, além de 

facilitarem a leitura, pela comunidade brasileira, dos pontos principais da doutrina que 

motivou a sua construção, acrescentaram formas inovadoras aos modelos arquitetônico e 

paisagístico dos protótipos do paraíso originais e que podem, por sua vez, inspirar os 

messiânicos de outros países na construção de seus próprios protótipos.  

 

Palavras-chave: Igreja Messiânica Mundial, Solo Sagrado, Paraíso Terrestre, transplantação 
religiosa, religião e espaço. 
 
Carlos Roberto Sendas Ribeiro: UM PROTÓTIPO DO PARAÍSO À BRASILEIRA – 
Convergências e divergências entre o Solo Sagrado de Guarapiranga da Igreja Messiânica 
Mundial do Brasil e os Solos Sagrados originais da Igreja Messiânica Mundial, no Japão.   
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Abstract 

The present thesis focus the Guarapiranga Sacred Grounds, built in the city of São Paulo by 

the Church of World Messianity of Brazil. It intends to find the convergences and divergences 

with the originals Sacred Grounds built by the mother-church Church of World Messianity, in 

Japan, which inspired the Brazilian one. The Sacred Grounds, as paradise models, play a 

fundamental role in the Church of World Messianity religious work. They are the physical 

expression of the ideal of its  founder, Mokichi Okada (1882-1955), who stated that, through 

revelation, he had received the mission of starting the establishment of paradise on Earth, the 

Ideal World, consolidated in the Truth, Virtue and Beauty trilogy, into which the current 

civilization will be transformed in this 21st century. For this purpose, Okada built three 

paradise prototypes at Hakone, Atami and Kyoto cities, in Japan, to inspire the establishment 

of similar prototypes in others countries, until the whole world becomes a paradise. 

Therefore, aware of  the several different aspects, not only of the geographic and cultural 

issues between Japan and Brazil but also of the specific characteristics of the Church of 

World Messianity from each country, we seek to answer the question:  What – and which – 

adaptations were necessary to the transplantation process of a Sacred Ground from Japan to 

Brazil? What kind of adaptations in the project as well as in the functioning of the Brazilian 

paradise prototype were necessary due to the different geographic conditions, such as 

climate, vegetation and landscape, beyond different cultural, religious and social origins, 

with their respective habits? The theoretical fundamental chosen to do the analysis was 

Martin Bauman’s model of Religious Transplanting Theory.  

The research allowed us to conclude that the convergences and the divergences that took 

place in the transplantation process of the Sacred Grounds built in Japan to Brazil, besides 

making easier the reading, by the Brazilian community, of the main topics of the doctrine that 

encouraged its construction, added innovative shapes to the architectural and landscaping 

models of the original paradise prototypes, which in their turn, can inspire the Messianity 

members from other countries to build their own prototypes.  

 

Key-words: Church of World Messianity, Sacred Grounds, Paradise on Earth, religious 
transplanting, religion and space. 
 
Carlos Roberto Sendas Ribeiro: A PARADISE PROTOTYPE IN THE BRAZILIAN WAY 
Convergences and divergences between the Guarapiranga Sacred Grounds of the Church of 
World Messianity of Brazil and the original Sacred Grounds of the Church of World 
Messianity, in Japan. 
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I            Reflexões preliminares  
 
O presente trabalho é sobre a transplantação para o Brasil dos protótipos do paraíso originais 

da Igreja Messiânica Mundial, construídos no Japão, mais precisamente para o protótipo do 

paraíso brasileiro chamado de Solo Sagrado de Guarapiranga, inaugurado em 1995 na cidade 

de São Paulo. 

 

O processo de transferência de uma religião estrangeira para um novo sistema sociocultural 

tem surgido frequentemente na literatura e tem sido chamado pelos pesquisadores das 

Ciências da Religião de transplantação religiosa. Dentre as teorias feitas para estudar esse 

fenômeno tivemos acesso à que foi publicada por Michael Pye, em um artigo de 1969, no qual 

lançou o seu modelo da Teoria da Transplantação Religiosa (Pye 1969). Este modelo foi mais 

tarde aperfeiçoado por Martin Baumann, que o utilizou em um artigo de 1994 para discutir a 

transplantação do budismo para a Alemanha (Baumann 1994). Esta última versão é que será 

utilizada como base teórica do presente trabalho. 

 

As teorias que estudam o fenômeno da transplantação religiosa trabalham com a questão da 

relação entre o conteúdo gerado numa cultura original e a manutenção destes, o mais fiel 

possível, na cultura anfitriã. Como esse processo envolve certas modificações exigidas pela 

adaptação à cultura anfitriã, a questão é verificar se essas mudanças comprometeram, ou não, 

a transmissão do conteúdo e a função do produto final transplantado. Porém, a pesquisa do 

tema escolhido para essa dissertação revelou um déficit teórico relevante no estudo do 

fenômeno de transplantação religiosa. O déficit surge no fato de a teoria da transplantação 

religiosa discutir predominantemente o processo de transferência do conteúdo das doutrinas, 

práticas e formas organizacionais de uma religião estrangeira para uma cultura anfitriã.  

 

Como nosso trabalho discute a transferência de um espaço geográfico de importância 

religiosa como os Solos Sagrados da Igreja Messiânica Mundial para o Brasil, sem outro 

recurso, vamos nos utilizar desta teoria como ponto de partida e nas situações em que as 

relações sejam possíveis, para analisar o seu processo de transplantação, esperando que este 

trabalho possa fornecer subsídios para o aperfeiçoamento da própria teoria de transplantação 

religiosa e inspirar outros pesquisadores a se debruçarem sobre esse tema tão instigante. 

Acreditamos que o estudo comparativo envolvendo os Solos Sagrados da Igreja Messiânica 

Mundial, e de sua filha, a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, ofereça grande oportunidade 
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para essa pesquisa, já que, além dos aspectos físicos, esses complexos arquitetônicos e 

paisagísticos apresentam um importante aspecto conceitual que precisa ser transplantado: o 

fato de ser considerado um protótipo do paraíso, de acordo com a doutrina original do 

fundador da religião. 

 

A questão conceitual é essencial, pois os Solos Sagrados, como modelos do paraíso, exercem 

um papel fundamental no trabalho religioso da Igreja Messiânica Mundial. Eles são a 

expressão física do ideal proposto por ela, que é a construção do Paraíso Terrestre. Seu 

fundador, Mokiti Okada (1882 – 1955), afirma que, por revelação, recebeu de Deus a missão 

de dar início à construção do Paraíso Terrestre, o Mundo Ideal consubstanciado na trilogia 

Verdade, Bem e Belo em que a civilização atual se transformaria ainda neste século 21. Um 

mundo em que a doença, a miséria e o conflito dariam lugar à saúde, à prosperidade e à paz.  

Para tanto, Okada construiu três paraísos em miniatura no Japão, nas cidades de Hakone, 

Atami e Kyoto, que deveriam ser a inspiração para a construção de protótipos semelhantes 

nos outros países, até que todo o mundo se tornasse paradisíaco. Isso não significa, porém, 

transformar o planeta num imenso Jardim do Éden. A construção do paraíso, segundo os 

textos de Mokiti Okada, significa a construção de seres humanos paradisíacos, pois, estes sim, 

é que estarão qualificados para a construção do paraíso em toda a Terra. Portanto, os 

elementos constitutivos de um protótipo, sejam arquitetônicos ou paisagísticos, tanto em sua 

forma como em sua função, devem apenas ser os meios de expressar, em seu conjunto, esse 

conteúdo e inspirar os seus visitantes a participarem dessa obra que os messiânicos 

consideram mundial.  

 

Assim, consciente dos vários aspectos diferenciados não só na questão geográfica e cultural 

entre o Japão e o Brasil, mas também nas características específicas da Igreja Messiânica de 

cada país, surge a pergunta: Houve - e quais foram - adaptações necessárias ao processo de 

transplantação de um Solo Sagrado do Japão para o Brasil? As diferentes condições 

geográficas, como o clima (tropical ou temperado), a localização (urbana ou rural), a 

vegetação e a paisagem, além dos diferentes berços culturais (oriental ou ocidental), religiosos 

(cristão ou xintoísta/budista) e sociais, com seus respectivos usos e costumes, demandaram 

quais adaptações no projeto e no funcionamento do protótipo do paraíso brasileiro? E este 

permite, para quem nele ingresse, a leitura dos pontos principais da doutrina que motivou a 

sua construção? Poderá a Teoria da Transplantação Religiosa nos ajudar nessa tarefa? 
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Pye discutiu o processo de transplantação de uma religião para uma nova cultura anfitriã 

dividindo esse processo em três etapas cronológicas às quais ele denominou de contato, 

ambivalência e recuperação (Usarski 2002). 

 

No período inicial do contato, o desafio maior da religião estrangeira é conseguir se enraizar 

no seu novo ambiente sociocultural, tendo para isso que fazer certas adaptações em sua 

doutrina, em suas práticas e em sua estrutura organizacional a fim de se adequar às 

preferências e às necessidades da sociedade local. Essas adaptações, porém, fazem surgir 

ambiguidades decorrentes da influência mútua entre as duas culturas, que desembocarão na 

segunda etapa do processo de transplantação. Esta se inicia quando a hierarquia religiosa tem 

a impressão de que essas adaptações colocaram em risco o capital cultural formativo da 

identidade religiosa anterior ao seu ingresso na sociedade anfitriã. A tensão dos sentimentos 

de ambiguidade entre tradição e inovação faz o processo entrar em sua terceira etapa, 

caracterizada pelo desejo de restaurar certos elementos da identidade religiosa original que 

foram enfraquecidos ou até mesmo perdidos durante a sua implantação no novo ambiente 

sociocultural. 

 

O modelo de Pye foi levado adiante por Baumann, que acrescentou duas etapas no processo e 

acrescentou à teoria as estratégias de adaptação buscadas pelas tradições religiosas 

estrangeiras. A teoria de Baumann afirma que a transferência de uma tradição religiosa 

estrangeira em um novo contexto cultural pode ser subdividida em cinco etapas progressivas 

de transplantação (Baumann 1994), cuja diferenciação não está relacionada com ordem 

sequencial ou desenvolvimento cronológico linear. Essas cinco etapas são: contato, 

confrontação e conflito, ambiguidade e alinhamento, recuperação (reorientação) e 

autodesenvolvimento inovador. Baumann lembra, porém, que nem todos os processos de 

transplantação devem cobrir necessariamente estas cinco etapas 

 

Assim, o contato, geograficamente visto, é marcado pela chegada de uma tradição religiosa 

em uma nova cultura. Durante esta etapa, estratégias de adaptação tais como tradução e 

redução são predominantemente aplicadas. 

 

A etapa de confrontação e conflito afeta tanto a religião estrangeira como a cultura anfitriã. 

Certos protagonistas de tradições religiosas importadas preocupam-se com a apresentação de 

peculiaridades de sua própria tradição que contrastam com a religião existente na cultura 
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anfitriã. Ao mesmo tempo, apontam as deficiências das religiões da cultura anfitriã e tentam 

demonstrar a sua maior incapacidade em, por exemplo, resolver certos problemas sociais. Esta 

atitude sempre leva a situações de confrontação e conflito, porém a intensidade deste depende 

da paisagem religiosa existente. 

 

Baumann dá, como exemplo dessa etapa, os budistas alemães da primeira geração que não se 

intimidavam em atacar publicamente o protestantismo e o catolicismo do império, afirmando, 

inclusive, que o cristianismo era a causa principal do declínio de valores e da moral na 

Europa.  

 

A etapa caracterizada pela ambiguidade e adaptação deriva do fato de que desentendimentos 

e interpretações erradas são inevitáveis durante a transplantação de uma religião em um novo 

contexto sociocultural. Para os membros da cultura anfitriã, só é possível interpretar a 

entender os símbolos, rituais ou ideias da tradição religiosa importada com base em seus 

próprios conceitos nativos. Por outro lado, os participantes da religião estrangeira 

compartilham problemas de entendimento similares em relação à nova cultura e sociedade. 

Como consequências do contato surgem ambiguidades – inevitáveis e intencionais – resultado 

da influência mútua de uma cultura sobre a outra. Assim, membros ou certos grupos da 

sociedade anfitriã, provavelmente, mas não necessariamente, se apropriariam de objetos, 

costumes, instituições e conceitos da religião importada. Por outro lado, a religião estrangeira 

poderia adotar certas formas da cultura anfitriã tais como estruturas organizacionais ou rituais, 

mesmo que essa adoção não se alinhe com os conteúdos ou significados a elas associados. Os 

processos de ambiguidade inevitável e intencional também podem levar a novas formas e 

desenvolvimentos da tradição religiosa importada. Tais formas adotadas podem ser 

visivelmente diferentes da tradição do país de origem, de onde partiu a religião importada, no 

qual a tradição original é considerada como autêntica e genuína.  

 

O exame crítico das ambiguidades que surgiram gera a etapa denominada recuperação (ou 

reorientação), cujo critério para exame é a tradição religiosa de onde veio a religião 

transplantada. Esta reorientação ou recuperação envolve uma redução das ambiguidades e, ao 

mesmo tempo, uma retenção ou recuperação da identidade com aquela tradição original, que é 

vista como genuína.  
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A última das etapas progressivas de transplantação, o autodesenvolvimento inovador, tem 

como tema central a criação de formas e interpretações inovadoras recém surgidas. Uma 

invenção religiosa significa uma mudança em sua própria tradição. Como uma religião 

estabelecida em uma nova cultura, a tradição religiosa importada é confrontada com 

condições contextuais diferentes das de seu país de origem. Isto pode levar, por exemplo, a 

uma interpretação revisada, um rearranjo de sua própria tradição textual, um ajustamento de 

estruturas organizacionais ou uma ênfase sobre certas características estruturais.  

 

Como mencionado antes, estas cinco etapas progressivas não precisam ser consecutivas nem 

ocorrem todas em cada processo de transplantação. Tradições religiosas inflexíveis retirarão a 

ênfase da ambiguidade e a maioria, provavelmente, evitará qualquer autodesenvolvimento 

inovador. Tradições religiosas flexíveis, entretanto, provavelmente tensionarão ambigüidades 

e buscarão por adaptações e novas criações.   

 

Em função destas etapas de transplantação, Baumann detectou sete estratégias de adaptação 

que são intencionalmente procuradas pela tradição religiosa flexível: tradução, redução, 

reinterpretação, tolerância, assimilação, absorção e aculturação. Apesar desta ordem de 

apresentação implicar numa certa cronologia, isto não significa que é um processo seqüencial.  

 

Parece claro que a primeira estratégia seja a de tradução. Desde o início, a religião importada 

defronta-se com o problema de fazer-se compreensível no contexto estrangeiro. Aqui, o 

aspecto da tradução se torna o mais importante, especialmente se a tradução não é restrita ao 

trabalho filológico, mas é também aberto a um mais amplo espectro de expressões 

conceituais. Primeiro, a tradução filológica encontra o problema de que certos termos, 

baseando-se na extensão de seu sentido, são quase impossíveis de serem transferidos para 

outra língua. Uma solução é deixar os termos sem tradução e adotá-los como termos técnicos 

na nova língua. Outra estratégia é inventar novos conjuntos e palavras a fim de expressar o 

significado fundamental tão próximo quanto possível.  

 

A estratégia de tradução cobre as etapas óbvias de contato, adaptação assim como a de 

confrontação terminológica, na busca da demarcação de seu próprio ensinamento contra 

conceitos religiosos existentes. Em acréscimo, podem ser encontradas as etapas de 

autodesenvolvimento inovador (invenção de novos termos) e de recuperação (recuperando o 

significado “original” assumido). 
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Como os adeptos e os missionários da religião estrangeira tentam preservar o novo 

ensinamento tão compreensível quanto possível, os conceitos e os ensinamentos que são 

inaceitáveis à cultura anfitriã ou que necessitem de muitas explicações são evitados ou menos 

enfatizados. Por outro lado, os elementos de ensinamento que possuam certa semelhança na 

cultura estrangeira são forçados como ligações que ajudam o seu entendimento. Estas ações se 

ligam à estratégia de redução, que não é apenas uma exposição possível dos processos de 

ambigüidade, mas também das etapas de contato (retirando conceitos de acordo com sua 

dificuldade de mediação) e de confrontação (evitando e reduzindo a tensão).  

 

Já a reinterpretação, assim como a redução, não é restrita a um processo transplantador nem a 

uma etapa particular. Como um fator endógeno de mudança religiosa em processo de 

adaptação, essa estratégia enfatiza certas reinterpretações e apresenta elementos de 

ensinamento específicos sob uma luz diferente. A reinterpretação fornece uma nova 

interpretação de certos ensinamentos a fim de apresentá-los em uma versão atualizada e mais 

alinhada com a capacidade de entendimento dos novos recipientes. 

 

A estratégia de tolerância é aplicada quando os membros das tradições religiosas importadas 

se deparam com vários costumes e atitudes na cultura anfitriã que estão em oposição 

fundamental à sua própria vida religiosa. Como a religião estrangeira permanece uma 

minoria, pelo menos no início, não pode evitar, mas sim, tolerar tais costumes. Ao mesmo 

tempo, a propagação do novo ensinamento é combinada com o desejo de mudar e abolir tais 

costumes.  

 

Para o propósito de delimitação, a estratégia de assimilação está restrita àqueles casos nos 

quais a religião estrangeira introduz elementos da cultura anfitriã em seus próprios rituais ou 

sistema de sentido. A adoção de certos elementos novos é pretendida para realçar a mediação 

de sua visão de mundo e conceitos. Ao mesmo tempo, o ajustamento evita possíveis conflitos 

e más interpretações mesmo que tais elementos assimilados sejam considerados de menor 

valor.  A assimilação compreende um “inevitável compromisso” que a religião transplantada 

assume para uso conveniente e temporário.  

 

A absorção se refere a uma característica estrangeira que não está presente em sua própria 

tradição religiosa e que é incorporada. O elemento, seja um ritual, um símbolo ou uma 
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divindade, é interpretado nos termos da religião absorvente. Tal adoção ou anexação tem sido 

rotulada – com referência a específicas religiões, regiões ou culturas – como cristianização, 

islamização, sanscritização ou sinização. Em contraste à estratégia de assimilação, que está 

baseada em um elemento de sua própria religião e incorpora características da cultura 

estrangeira, a estratégia de absorção parte de um ritual nativo ou símbolo e desenvolve 

versões na religião entrante.  

 

A aculturação geralmente envolve a adoção de materiais e bens intelectuais, qualquer dos 

dois, de objetos, instituições, normas, atitudes ou conceitos. Especificamente aqui, 

aculturação é definida como a adoção de elementos que são valorizados positivamente. A 

estratégia deve então circunscrever somente aqueles casos de adaptação nos quais as 

características da nova cultura são incluídas por serem vistas como úteis e valiosas em guiar a 

vida religiosa. A adoção de novas formas ou ideias não é tratada como um compromisso 

inevitável (isto é, assimilação) ou uma estratégia de anexação (isto é, absorção), mas como a 

aceitação positiva e desejosa de elementos benéficos e “inspiradores”. 

 

Este é o resumo da Teoria da Transplantação de Baumann, que nos servirá de base para a 

análise das convergências e, principalmente, das divergências encontradas no processo de 

transplantação dos protótipos do paraíso originais do Japão, para o Brasil.  

 

Estas questões, então, definiram a estrutura deste trabalho. Após estas reflexões iniciais, serão 

apresentados, seguindo a ordem dos capítulos: os conceitos que geraram a construção dos 

protótipos do paraíso originais da Igreja Messiânica Mundial, no Japão; os próprios protótipos 

originais, apresentados com ênfase no viés histórico de sua construção; a evolução histórica 

da construção do protótipo do paraíso brasileiro; o Solo Sagrado de Guarapiranga nos dias 

atuais; as convergências e divergências entre esse e os protótipos originais, segundo a 

interpretação deste pesquisador e, nas reflexões finais, a sua discussão baseada no modelo da 

Teoria de Transplantação Religiosa de Baumann.  
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II         Mokiti Okada, sua doutrina e prática messiânicas e acerca 
da realização dos protótipos do paraíso no Japão.  

 

Neste segundo capítulo, serão apresentados Mokiti Okada, fundador da entidade construtora 

dos Solos Sagrados originais, a Igreja Messiânica Mundial, os principais elementos de sua 

doutrina e prática messiânicas e os seus conceitos voltados à missão, função e forma dos 

Solos Sagrados como protótipos do paraíso.  

 
II.1         Breve biografia de Mokiti Okada 

No texto a seguir foram recuperados trechos da biografia de Mokiti Okada escrita a partir de 

relatos e pesquisas feitos pelos seus seguidores (Luz do Oriente 2002). Não houve de nossa 

parte, portanto, uma leitura crítica, já que este não é o tema principal deste trabalho. Os 

trechos citados são apenas os necessários ao entendimento do caminho que o levou à 

construção dos Solos Sagrados originais do Japão.   

 

II.1.1      Da infância à conversão 

Mokiti Okada (23/12/1882 – 10/2/1955) nasceu em Tóquio, Japão, no dia seguinte ao 

solstício de inverno no hemisfério norte. Estava-se nos primórdios do Japão contemporâneo, 

meados da Era Meiji (1868 – 1912), época em que riqueza e pobreza conviviam juntas. Após 

duzentos e setenta longos anos de governo feudal, o Imperador Meiji iniciou o processo de 

ocidentalização do país, modernizando a política de industrialização em todas as regiões, 

buscando recuperar o atraso do período feudal e equiparar-se às potências europeias e aos 

Estados Unidos. Essas transformações, porém, não ocorreram somente no setor industrial. 

Todo o país mergulhou no estudo e na adoção da moderna civilização ocidental, inclusive na 

prática da medicina ocidental. Enquanto, de um lado, a estrutura de um país moderno ia 

tomando corpo rapidamente, todos os aspectos da vida cotidiana do povo iam sofrendo 

grandes modificações, da comida aos tipos de penteado, calçados e roupas. Contudo, em 

termos gerais, a política de tornar o país rico e poderoso com a criação da indústria moderna e 

o fortalecimento do poderio militar, nem sempre foi desenvolvida visando ao povo, sobretudo 

aos agricultores e aos trabalhadores das cidades.  

 

Nascido em uma família pobre (seu pai era um pequeno comerciante de objetos usados), 

Okada viveu, durante a juventude, experiências marcantes em sua saúde que se refletiriam 
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anos mais tarde no seu caminho religioso. Apesar de sua confiança inicial no método de 

tratamento da medicina ocidental, que utilizava modernos medicamentos, a ponto de ficar tão 

íntimo de seu médico a ponto de tratá-lo como um parente, essas experiências lhe trouxeram 

grande desilusão e, ao mesmo tempo, lhe deram convicção acerca dos benefícios dos 

tratamentos naturais. Anos mais tarde, estas suas vivências pessoais acerca da relação entre 

remédio, doença e tratamento natural, levariam a reflexões que influiriam na escolha de seu 

caminho religioso.   

 

Até essa fase da vida, Okada não era praticante de nenhuma religião, inclusive negando a 

existência de Deus. Para ele, as imagens dos santuários xintoístas, as estátuas budistas e as 

imagens cristãs eram objetos feitos pelo homem; por isso lhe parecia irracional os homens 

adorarem o que eles próprios fizeram. Achava que a vida era algo que se construía com o 

esforço e a inteligência de cada um, crença que aplicava em sua própria vida cotidiana.  

 

 Até a idade de quarenta anos, ele viveu como um cidadão comum de sua época, tendo 

alcançado, porém, nessa fase da vida, grande prosperidade. Com os dons artísticos que 

recebera do pai e com a herança financeira que este lhe deixara, adquiriu uma loja de 

miudezas e artigos femininos e cresceu até se tornar um atacadista de objetos de adorno 

feminino.  

 

Entretanto, os seguidos e sérios infortúnios que o atingiram – perda dos três filhos mortos ao 

nascerem e da própria esposa, perdas financeiras com o grande terremoto de Tóquio em 1923, 

agravada com a crise bancária de 1929 – levaram-no a sentir a insignificância da força 

humana perante a insondável profundidade do destino, o qual fazia as coisas correrem sem 

que o homem nada pudesse modificar. A visão que, até aquele momento, Mokiti Okada tinha 

da vida e do mundo, começou a mudar por completo, e ele, como se não fosse a mesma 

pessoa, passou a pesquisar diversas religiões e a literatura voltada a temas parapsicológicos, 

em busca de uma forma de entender e de se livrar dos infortúnios (Luz do Oriente 2002, vol.1, 

p.231).  

 

O efervescente ambiente religioso dos arredores de Tóquio por volta de 1919 pode ser bem 

visto nesta descrição do mestre da religião Rinzai, Mumom Yamada: 
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Após a Primeira Guerra Mundial, desenvolvia-se, em Tóquio, um intenso movimento 
social, mas os movimentos espirituais também estavam sendo bastante ativados. À noite, 
em determinado lugar do bairro de Kanda, o Exército da Salvação batia seus tambores; em 
outro, o grupo budista Saissei tocava corneta. No Templo Rinsho-in, de Yushima, o 
dirigente Sugawara, do Templo Kentyo-ji, fazia as pregações nas sessões de Zen. Na 
Igreja do bairro Fujimi, o Professor Massahissa Uemura 1 atraía a atenção dos estudantes, 
e sob a liderança do Professor Kanzo Utimura 2reuniam-se jovens fiéis entusiasmados. No 
Edifício Central Budista, ouvia-se, todas as noites, um sermão feito por alguém. Podemos 
dizer que aquela era uma época próspera da Religião. (Idem, p.232) 

 

Seus biógrafos acreditam que ele tenha participado dessas reuniões.  

 

II.1.2      Conversão 

Nessa época, uma religião recente destacava-se das demais. Fundada em 1892, a Omoto-Kyo 

vinha realizando conferências em vários locais e colocando propaganda nos jornais, tendo 

assim se tornado bem conhecida. Em junho de 1920, Mokiti Okada ingressa na Omoto-Kyo, 

mas logo se afasta, retornando após três anos, no final de 1923. Com um conteúdo ligado à 

natureza, típico de sua linha xintoísta, a revelação da fundadora Não Deguchi, centrada na 

urgência da reconstrução do mundo, tocou profundamente Mokiti Okada, que penetrou no 

mundo da Fé como se estivesse sendo atraído por um ímã. Logo se mostrou tão fervoroso, que 

passou a incentivar seus funcionários a se aprimorarem na sede desta igreja em Ayabe.  

 

Dois foram os principais motivos que o atraíram na Omoto-kyo, ambos relacionados às 

marcantes experiências e convicções que ele já havia adquirido. O primeiro foi o propósito 

dessa religião de reformar o mundo, com base na convicção de que a Terra se converteria no 

tão aguardado reino de Deus, mesmo objetivo que Okada vinha alimentando desde quando, 

em 1916, tentara fundar um jornal diário que combatesse os males sociais e a corrupção dos 

políticos e da classe dominante. O segundo motivo foi o ensinamento relativo aos tóxicos 

contidos nos medicamentos, uma questão na qual já acreditava desde a juventude. Ao ver 

essas ideias expostas no “Ofudessaki”, livro de ensinamentos da Omoto-kyo, ele sentiu-se 

fortemente atraído a ingressar nesta religião. 

 

                                                 
1 Pastor cristão (1857-1925) que traduziu o Antigo Testamento e fundou uma igreja em Tóquio, em 1887. 
2 Religioso e crítico cristão que fundou a revista “Seisho no Kenkyu” (“Pesquisa sobre a Bíblia”). 
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Okada, que sempre fora completamente agnóstico, tornou-se teísta a partir daí, o que se pode 

configurar como sendo a sua conversão. Reconhecendo esta mudança de cento e oitenta graus, 

mais tarde ele afirmaria que este foi o seu segundo nascimento nesta vida (Idem, p.236). 

 

Mergulhando com afinco nesse recém-descoberto mundo religioso, além do estudo do 

“Ofudessaki”, Okada passou a pesquisar diversas obras no campo da parapsicologia. Assim, 

os ingleses Sir Oliver Lodge e J. S. M. Ward, autores respectivamente de “The survival of 

man” (Londres, 1909) e “Gone West: Three narratives of after-death experiences” (Londres, 

1917), juntaram-se aos filósofos que já havia lido anteriormente, como William James, Henri 

Bergson e Charles Sanders Pierce, que se tornariam úteis referências culturais que ele 

utilizaria como exemplos que facilitassem a compreensão dos ensinamentos que escreveria no 

futuro. 

 

II.1.3      Revelação 

Porém, foi em dezembro de 1926, que surpreendentes revelações apontaram para uma missão 

maior. Em transe, ditou para sua esposa mais de trezentas folhas de papel carta, durante três 

meses, “com conteúdo inimaginável, versando sobre a formação do Japão de quinhentos mil a 

sete mil anos atrás; sobre a história da humanidade no passado e no futuro e sobre a vida 

passada, presente e futura do próprio Mokiti Okada” (Idem, p.261), sabendo também que teria 

uma grande e significativa missão em relação à humanidade.  

 

A sua dificuldade em acreditar em tudo isso e a sua relutância em aceitar os fatos que lhe 

estavam ocorrendo, assim foram relatadas por ele: 

 
 

Por tratar-se de uma missão grandiosa demais, nunca vista até então, não pude deixar de 
achá-la muito pesada para um ser comum como eu. Entretanto, como era Deus, 
maravilhoso para todas as pessoas, quem me incumbia dessa missão, é claro que eu não 
podia recusá-la. No início, duvidei bastante, chegando mesmo a rebelar-me, mas de nada 
adiantou. Deus me manipulava livremente (Idem, p.262). 

 

 
Nessa ocasião, definiu o estado espiritual que alcançara, em que se possui consciência da 

essência de tudo, com a palavra “Kenshinjitsu”. A esse respeito, ele escreveu: 
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A Religião, a Filosofia, a Educação e outros ramos da cultura sempre consideraram 
impossível entender todas as coisas além de certo limite e captar a sua essência mais 
profunda. Sakyamuni (Buda) disse ter atingido o “Kenshinjitsu” aos setenta e dois anos de 
idade e, Nitiren, depois dos cinqüenta. “Kenshinjitsu” significa a capacidade de entrar em 
contato com essa essência (Idem, p.262). 

 

 

A partir daí, os estudos que vinha fazendo sobre o Mundo Espiritual sofreram grande 

modificação: a pesquisa centralizada em livros mudou para o atendimento a pessoas, 

utilizando o método de cura espiritual que, aperfeiçoado, viria mais tarde a ser chamado de 

Johrei. Até hoje, a ministração do Johrei é a principal atividade religiosa dos seus seguidores.  

 

II.1.4      A percepção da transição de eras e a fundação da Igreja  

Quatro anos e meio depois, na madrugada do dia 15 de junho de 1931, Mokiti Okada, 

seguindo sua intuição e junto com um grupo de seguidores, subiu ao alto do Monte 

Nokoguiri, na província de Tiba vizinha a Tóquio, onde, ao contemplar o nascer do Sol no 

horizonte, teve a percepção da mudança de eras na dimensão espiritual, chamada por ele de 

Transição da Era da Noite para a Era do Dia no Mundo Espiritual. Isto é, assim como no 

período de vinte e quatro horas existe a claridade do dia e a escuridão da noite, no período de 

dez, cem, mil, dez mil anos também se intercalam a claridade e a escuridão espiritual.  

Segundo esta revelação, estamos atualmente no período correspondente ao alvorecer de uma 

nova era, saindo da longa Era das Trevas para entrar na Era da Luz. 

  

Retirado da Omoto-kyo desde setembro de 1934, decide então fundar uma nova religião com 

o objetivo de transmitir à humanidade o significado desta transição e formar ministrantes do 

método do Johrei. Neste mesmo ano ele havia feito a primeira apresentação pública de seu 

método sob o nome de “Tratamento Espiritual de Digitopuntura no Estilo Okada”. 

 

Em 1º de janeiro de 1935, em Tóquio, realiza o culto de fundação da “Dai Nipon Kannon 

Kai”, que em 1950 receberia o nome de Sekai Kyusei Kyo – Igreja Messiânica Mundial.  

 

Até por volta de 1947, pouco depois do final da Segunda Guerra Mundial, devido a certas 

restrições às atividades religiosas, o número de ministrantes de Johrei ainda se limitava a uma 

centena de pessoas. Com o fim das perseguições e a promulgação da lei que permitia a 
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liberdade religiosa no Japão, dois anos depois, em 1949, já havia mais de cem mil 

ministrantes de Johrei espalhados por todo o Japão. Em 1953, ocorreu o início da difusão no 

exterior, através da colônia japonesa no Havaí e, em 1955, chegaram os primeiros 

missionários no Brasil. 

 

Acreditando que o objetivo de sua obra era a construção do Paraíso Terrestre, Mokiti Okada 

deu início à sua concretização com a construção de protótipos nas cidades de Hakone, Atami 

e Kyoto, a partir de 1944. Assim, em 15 de junho de 1953, foi realizado o culto comemorativo 

da conclusão do Solo Sagrado de Hakone e, em outubro daquele ano, adquirido o terreno do 

Solo Sagrado de Kyoto. Em 11 de dezembro de 1954, Meishu-Sama inaugurou o Palácio de 

Cristal no Solo Sagrado de Atami, adotado por Ele como símbolo do mundo ideal, o “Mundo 

Cristalino”. 

 

Como resultado de sua expansão mundial, em 1995 foi inaugurado o protótipo do paraíso no 

Brasil e, no ano seguinte, o da Tailândia, estimando-se em dois milhões o número de 

ministrantes de Johrei nos cinco continentes, dos quais quatrocentos mil no Brasil. 

 

II.2          Elementos da doutrina messiânica 

Em sua edição de novembro de 1996, o Jornal Messiânico publicou o seguinte texto provindo 

da direção da Igreja Messiânica, como uma síntese de sua doutrina, a ser lida nas orações 

diárias: 

 
Ao longo de três mil anos, a humanidade veio se afastando cada vez mais da Lei da 
Natureza, que é a Lei do Universo, a Vontade de Deus, a Verdade. 
Movido pelo materialismo, que o faz acreditar somente naquilo que vê, e pelo egoísmo, 
que o leva a agir de acordo com sua própria conveniência, o homem tornou-se prisioneiro 
de uma ambição desmedida e inconseqüente e vem destruindo o equilíbrio do planeta, 
criando para si e seu semelhante, desarmonia e infelicidade.  
As graves conseqüências do desrespeito às Leis Naturais podem ser verificadas na 
agricultura, na medicina, na saúde, na educação, na arte, no meio ambiente, na política, na 
economia, e em todos os demais campos da atividade humana. Essa situação já chegou ao 
seu limite. Se continuar agindo assim, é certo que o homem acabará destruindo o planeta e 
a si mesmo. 
O propósito da Filosofia de Mokiti Okada é despertar a humanidade, alertando-a para essa 
triste realidade. Ela cultiva o espiritualismo e o altruísmo, faz o homem crer no invisível e 
ensina que existem espírito e sentimento não só no ser humano, mas também nos animais, 
nos vegetais e nos demais seres.  
O Johrei, a Agricultura Natural e o Belo são práticas básicas dessa filosofia, capazes de 
transformar as pessoas materialistas em espiritualistas e as egoístas em altruístas, 
restituindo ao planeta seu equilíbrio original. 
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Seu objetivo final é reconduzir a humanidade a uma vida concorde com a Lei da Natureza 
e construir uma nova civilização, alicerçada na verdadeira saúde, na prosperidade e na 
paz. 

 
 

Tendo esse texto como pano de fundo, focalizaremos a doutrina messiânica através das 

seguintes subdivisões: Cosmovisão, Antropologia, Soteriologia e, por fim, a Teologia. 

 

I.2.1        Cosmovisão 

 

I.2.1.1     Matéria e espírito  

Existe um conceito que permeia toda a doutrina de Mokiti Okada e sem o qual é impossível 

compreender a sua cosmovisão: para ele, tudo o que existe na dimensão física, é a 

materialização do correspondente que o origina e lhe mantém a vida, na dimensão não-física, 

imaterial. Daí vem a noção messiânica acerca da natureza, que, por essa razão, é denominada 

Grande Natureza (Daí Shizen). O termo “Grande” (Dai) se refere às duas dimensões em que o 

mundo natural existe: a dimensão material, física, “visível”, e a dimensão imaterial, espiritual, 

“invisível”.3 

 

Como tudo o que existe é composto de matéria e espírito, a deterioração e a decomposição da 

matéria são causadas pelo abandono do espírito.4 Para Mokiti Okada isto não ocorre somente 

com os considerados “seres vivos”, mas também com os seres considerados inanimados, que, 

da mesma forma que os seres vivos, também têm o seu correspondente espiritual. Dizendo 

que o mesmo ocorre até com os minerais, Mokiti Okada utiliza dois exemplos: o de um tipo 

de pedra, chamado “pedra morta”, que se esfarela com facilidade, e o da ferrugem que se 

forma no ferro, ambos os fatos causados pelo abandono do espírito. Ele chama a ferrugem de 

“cadáver do ferro”. Assim, para a doutrina messiânica, não há erro em lidarmos com qualquer 

ser da natureza acreditando que ele possui espírito. Mas Mokiti Okada ainda vai mais além: 

para ele, a vontade-pensamento, assim como a razão e o sentimento, que se atribui apenas aos 

animais, existe também nos outros seres, inclusive nas plantas 5 e no solo: 

 

                                                 
3 Os trechos desse item que não possuem referência específica foram extraídos de Meishu-Sama 2002, vol. 2. 
4 Nos textos de Mokiti Okada a palavra “espírito” pode referir-se tanto a um ente como a uma energia.   
5 Christopher Bird e Peter Tompkins relatam em seu livro A Vida Secreta das Plantas, ed. Círculo do Livro 
(esgotado), experiências em que foram confirmadas dezenas de tipos diferentes de reações das plantas à sua 
relação com seres humanos e animais. 
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Obviamente, como o solo e as plantações estão naquele caso, devido a isso, respeitando-se 
e amando-se o solo sua capacidade natural se manifestará ao máximo. Para tanto, o mais 
importante é não sujá-lo, mas torná-lo ainda mais puro. Com isso, ele ficará alegre e, 
logicamente, se tornará mais ativo. A única diferença é que a vontade-pensamento, nos 
seres animados, é mais livre e móvel, ao passo que o solo e as plantas não têm liberdade 
nem movimento. Assim, se pedirmos uma farta colheita com sentimento de gratidão, 
nosso sentimento se transmitirá ao solo, que não deixará de corresponder-nos (Meishu-
Sama 2002, v.5, p.29). 

 
 

A relação entre a matéria e o espírito é regulada pelas duas Leis da Natureza conhecidas pelos 

messiânicos como “O espírito precede a matéria” e “Identidade espírito-matéria”. O primeiro 

enunciado significa que tudo o que se manifesta na dimensão material é o efeito de algo que 

ocorreu antes na dimensão espiritual. No ser humano, isto pode ser representado pelo 

pensamento que antecede a ação. O segundo enunciado revela a influência mútua entre a 

matéria e o espírito, isto é, assim como o espírito influencia a matéria, pode ser por esta 

influenciado. No ser humano, por exemplo, assim como as máculas ou “nuvens espirituais” 

que turvam o espírito se manifestam no corpo físico em forma de toxinas, estas, ao serem 

introduzidas no corpo físico, por sua vez, turvam o espírito e afetam o pensamento e o 

sentimento humanos. Essa influência é conhecida pela medicina psicossomática. 

 
II.2.1.2  As energias que dão vida a tudo que existe: Fogo, Água e Terra.  
 
Para Mokiti Okada, a Grande Natureza, isto é, o mundo em que respiramos e vivemos, está 

constituída pela energia espiritual de três elementos – o Fogo (Kasso), a Água (Suisso) e a 

Terra (Dosso). Significa que o nascimento e o desenvolvimento de tudo o que existe 

dependem da energia desses três elementos. Os três, como partículas atômicas infinitesimais, 

tão pequeninas que estão além da imaginação, fundem-se e agem conjuntamente em sentido 

vertical e horizontal. Portanto, a existência da umidade e a temperatura adequada para a 

sobrevivência das criaturas no espaço em que respiramos, são decorrentes da fusão e da 

harmonização do elemento Fogo e do elemento Água. Se o elemento Fogo se reduzir a zero, 

restando apenas o elemento Água, tudo ficará congelado instantaneamente. Ao contrário, se 

restar apenas o elemento Fogo e o elemento Água reduzir-se a zero, haverá uma explosão e 

tudo se anulará. Os elementos Fogo e Água unem-se com o elemento Terra (Solo) e, dessa 

união, produz-se a energia que dá existência a todas as coisas. A isso Okada denominou Poder 

da Natureza.  

 

De onde se origina a energia desses três elementos? Da relação entre a Terra e os dois astros 
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que mais a influenciam, a Lua e o Sol. Nesta questão, não existe influência dos demais astros 

do sistema solar, e nem dos de fora do sistema. Assim sendo, a cosmologia messiânica diz 

que o elemento Fogo se origina no Sol, o elemento água na Lua e o elemento Terra no globo 

terrestre. Da união dos três surge a energia que dá vida a tudo: 

 
 

Por princípio, o elemento da matéria é o Solo. Qualquer pessoa sabe que toda matéria 
surge do Solo e retorna ao Solo. O elemento Água, que é meio-matéria, procede da Lua e 
está contido no ar. O espírito, entretanto, não é matéria nem meio-matéria; irradiado do 
Sol, é imaterial, e por esse motivo sua existência até hoje não foi comprovada. 
Resumindo: o Solo é matéria; a Água é meio-matéria; o Fogo é imaterial. Da união desses 
três elementos surge a energia. (Meishu-Sama 2002, vol.2, p.60) 

 
 

Devido à origem dos elementos Fogo e Água estarem no Sol e na Lua, respectivamente, 

criam-se outras duas relações significativas que serão importantes para vários aspectos da 

doutrina messiânica: a verticalidade do fogo e a horizontalidade da água. Embora para o senso 

comum pareça um assunto por demais óbvio, uma reflexão mais profunda revela uma razão 

cósmica para o nexo entre Sol/fogo/verticalidade e Lua/água/horizontalidade. No ensinamento 

“Os elementos Fogo, Água e Terra”, consta a ilustração e o texto abaixo: 

 

 

As energias do Fogo, da Água e do Solo movem-se, cruzam-se e fundem-se em sentido 
vertical e horizontal. Verticalmente, significa que do Céu à Terra há três níveis: o Sol, a 
Lua e a Terra. Isso pode ser claramente observado por ocasião de um eclipse solar. O Céu 
é o Mundo do Fogo, centralizado no Sol; o espaço intermediário é o Mundo da Água, 
centralizado na Lua; a Terra é o Mundo do Solo, centralizado no Globo Terrestre. 
Horizontalmente, significa a própria realidade em que nós, seres humanos, estamos 
vivendo na face da Terra, ou melhor, o Mundo Material, constituído do espaço e da 
matéria. A existência da matéria é perceptível por meio dos cinco sentidos do homem, mas 
por algum tempo o espaço foi considerado vazio. Com a evolução da cultura, nele se 
descobriu a existência do meio-matéria (digo provisoriamente meio-matéria) conhecido 
como ar. Entretanto, nesse espaço em que até há pouco se pensava existir apenas o ar, 
identifiquei a existência de mais um elemento – denominei-o de “espírito”. (...) Por essa 
razão, o fogo, pela sua natureza, arde em sentido vertical, e a água corre em sentido 
horizontal; o fogo arde pela ação da água e a água se move pela ação do fogo. (Idem) 
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A relação entre a verticalidade e a horizontalidade está no âmago da doutrina e da missão de 

Mokiti Okada, como veremos a seguir. 

 

II.2.1.3  Os elementos Fogo, Água, Terra e o fenômeno da transição de  
Eras  

 
Já vimos que a relação entre o elemento Fogo, que se origina no Sol, e o elemento Água, que 

se origina na Lua, é que determina a existência da umidade e temperatura adequadas às 

criaturas que vivem no espaço em que respiramos. Agora é preciso saber que assim como 

existe a diferença entre períodos de frio e períodos de calor durante o ano e entre a claridade 

do dia e a escuridão da noite no espaço de tempo de um dia, o mesmo ocorre em ciclos 

maiores, a cada dez, cem, mil, dez mil anos, e assim por diante. Por essa razão, em vários 

milhares ou milhões de anos também há, naturalmente, períodos de transição da noite para o 

dia. Num texto de 1943, Mokiti Okada afirma que “atualmente está se aproximando esse 

tempo. Encontramo-nos no momento correspondente ao alvorecer.” Esse fenômeno cósmico 

recebeu o nome de “Transição da Era da Noite para a Era do Dia”, porque o elemento Fogo, 

que era mais rarefeito no período noturno, vem se intensificando, invertendo o papel de 

predominância que pertencia ao elemento Água. Assim, o mundo em que a Água 

predominava sobre o Fogo, tornar-se-á o mundo em que o Fogo predominará sobre a Água. 

Esta inversão de predominância, além de ser o motivo do surgimento da própria Igreja 

Messiânica Mundial, é que ocasionará a maior mudança já ocorrida na cultura e na civilização 

humanas. Isto é, a cultura baseada na predominância da matéria sobre o espírito, tornar-se-á a 

cultura em que o espírito predominará sobre a matéria, fazendo nascer, então, uma nova 

cultura em que ambos os aspectos, espiritual e material, estejam equilibrados, o que ele 

chamou de cultura cruzada. 

 

II.2.1.4   Cultura cruzada 

Mokiti Okada relacionou o surgimento da Era do Dia com a criação da civilização baseada 

nessa nova cultura. A cultura cruzada, isto é, a cultura característica do Paraíso Terrestre, ao 

unir espírito e matéria, une também as grandes tendências culturais diferenciadas entre 

Oriente e Ocidente. Como as culturas oriental e ocidental vieram em seu devir histórico 

apresentando tendências opostas, a primeira vertical (Shojo) e a segunda horizontal (Daijo), 

fato que tem contribuído para a dificuldade de entendimento entre ambas, o Paraíso Terrestre 

manifestará o cruzamento equilibrado dessas duas tendências, daí o nome cultura cruzada 
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(Izunome). Daijo e Shojo são termos budistas que, aliados a Izunome, de origem xintoísta, 

ilustram esses tres aspectos da vida: horizontal, vertical e o equilíbrio entre ambos. Em um 

livro destinado aos iniciantes na fé messiânica, consta a seguinte explicação: 

 
 

A atividade de Daijo é semelhante à da água, que se estende perpetuamente em nível 
horizontal e a de Shojo é semelhante à do fogo, que, restrito, queima em profundidade e 
dirige suas chamas sempre para o alto. Assim, Shojo une o homem a Deus e Daijo une 
irmão com irmão. Até agora o Leste se manteve no nível vertical e o Oeste, no nível 
horizontal. Os povos orientais mostram-se mais inclinados a reverenciar o culto aos 
ancestrais, a virtude da lealdade e a piedade filial. Por isso, mantêm um estrito sistema 
hierárquico. No Oeste, enfatiza-se a afeição entre marido e mulher, expandindo o amor ao 
próximo e a toda humanidade. O Cristianismo é Daijo e, assim, difundiu-se pelo mundo 
inteiro. Nele se acentua a importância do amor fraterno, atividade em nível horizontal. O 
Budismo é Shojo; sua essência fica restrita a grupos específicos; acentua-se a importância 
da meditação, com o fim de alcançar a sabedoria a a auto-realização. Essa atividade é 
vertical – profunda e dirigida para o alto – e induz seus discípulos a viverem retirados do 
mundo. É chegado, contudo, o momento de os princípios vertical e horizontal se 
harmonizarem para formar a cruz equilibrada – Izunome. O resultado será uma feliz união 
das civilizações oriental e ocidental. Só então a humanidade poderá viver o Paraíso na 
Terra. (Filosofia de Mokiti Okada 2006). 

 
 

Mokiti Okada era consciente da dificuldade que as pessoas teriam em compreender a cultura 

cruzada. Em um texto publicado em novembro de 1950, ele diz: 

 
 

Lamentavelmente, porém, embora eu apresente os fatos tal como eles me foram revelados 
por Deus, os materialistas os interpretam de forma herética, fazendo severas críticas. Mas 
isso é natural, pois durante longo tempo os homens só tiveram a experiência de viver uma 
das formas da cultura – a espiritual ou a material – de modo que eles não podem 
compreender facilmente uma cultura cruzada, que não pende para nenhum dos lados. 
(Meishu-Sama 2002, vol.1, p.51). 

 
 
II.2.2     Antropologia 

Se à pergunta “O que é o ser humano?” estão reservadas, entre outras, as respostas “Um ser 

individual” ou “Um ser social”, para Mokiti Okada o ser humano é, antes de tudo, um ser 

natural. Assim como a posição unânime dos teólogos considera a Natureza um corpo vivo, 

assim é a posição de Mokiti Okada. Sendo um corpo vivo, a Natureza possui a força da vida 

que, proveniente do espírito, tem a capacidade de fazer crescer e evoluir por si mesma. 

Portanto, no conceito antropológico okadiano, a afirmação “o ser humano é um ser natural” 

redunda na afirmação “o ser humano é um ser espiritual” (Alimentação 2005, p.17).  
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Partindo das duas afirmações acima, e da afirmação de que a Lei da Natureza é a Lei do 

Universo, a Vontade de Deus, a Verdade, constante na introdução do item 2 deste capítulo, a 

adaptação às leis naturais é a coluna dorsal de tudo o que se refere ao ser humano, ontológica 

e culturalmente falando. 

 

II.2.2.1   O ser humano como representante de Deus. 

Assim como tudo o que existe, o ser humano possui uma missão atribuída pelo seu Criador. A 

doutrina okadiana ensina que o ser humano foi criado por Deus com a missão de ser Seu 

instrumento na construção do Paraíso Terrestre, objetivo divino desde o início dos tempos. 

Para tanto, outorgou-lhe uma partícula Sua denominada por Okada como partícula divina, 

também chamada de espírito primário ou alma, que todo ser humano carrega no interior de 

seu espírito e que o torna representante do Criador. Esta é a razão da inclinação natural do ser 

humano à prática do bem. Afirma ainda Mokiti Okada que o ser humano só terá uma vida 

feliz, saudável e sem desgraças, se identificar-se com esta missão para a qual foi criado. Por 

sua vez, o atual Líder Espiritual, Kyoshu-Sama, vem afirmando 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. À medida que 

essas nuvens forem sendo purificadas, a condição de infelicidade será transformada em 

felicidade. 

 

II.2.2.2   O ser humano como representante de seus antepassados 

Em um de seus poemas no tradicional estilo waka, a Segunda Líder Espiritual, Nidai-Sama, 

diz que “O homem vem a este mundo com um corpo físico recebido de seus pais e uma alma 

provinda de Deus” (Meishu-Sama 2003). Se cada ser humano recebeu o corpo físico de seus 

pais e estes, por sua vez, o receberam de seus pais, numa sucessão que se perde na bruma das 

idades imemoriais, para a doutrina messiânica isto torna cada ser humano representante dos 

seus antepassados, de quem recebe tanto influências físicas como espirituais, muitas das quais 

são reconhecidas hoje pela ciência genética. 

 

Devido à eternidade da alma, as influências espirituais dos antepassados permanecem atuando 

em seus descendentes através do que a doutrina messiânica chama de elo espiritual (reisen). 

Mokiti Okada afirma que todos os seres são influenciados pelos elos espirituais, que são como 

fios invisíveis que os ligam entre si, com maior ou menor intensidade. No ser humano, 
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existem elos ou fios espirituais que o ligam aos outros homens, às coisas que possuem, aos 

lugares onde vivem ou viveram, aos chefes ou aos subalternos, enfim, a tudo que com ele se 

relaciona, inclusive a Deus e a Satanás. Até a Terra os possui, pois o que é conhecido como 

raios cósmicos, na verdade, são bilhões de elos que a ligam aos outros astros, penetram até o 

fundo, e a mantém em equilíbrio no espaço. No ser humano, a existência desses elos 

espirituais é que o mantêm vivo e em ligação com o restante da criação; assim como 

influencia a tudo o que existe, é por tudo influenciado. Os elos podem ser grossos ou finos, 

longos ou curtos, bons ou maus e estão em constante modificação, da mesma forma que os 

pensamentos e os sentimentos humanos. Para os messiânicos, esses elos tornam ainda mais 

real o sentido do famoso trecho literário de John Donne, poeta inglês do século XVI, que 

inspirou Hemingway em seu livro “Por quem os sinos dobram”: 

 
 

Nenhum homem é uma ilha, sozinho em si mesmo; cada homem é parte do continente, 
parte do todo; se um seixo for levado pelo mar, a Europa fica menor, como se fosse um 
promontório, assim como se fosse uma parte de seus amigos ou mesmo sua; a morte de 
qualquer homem me diminui, porque eu sou parte da humanidade; e por isso, nunca 
procure saber por quem os sinos dobram, eles dobram por ti. (Donne 2007). 

 

 
Enquanto o elo entre pessoas que não têm laços de consanguinidade pode ser rompido, é 

impossível romper o que existe entre parentes consanguíneos. Como a ligação é espiritual e o 

espírito tem vida eterna, cada ser humano possui incontáveis elos com os seus antepassados, 

cuja influência mútua depende da intensidade da ligação entre eles. Em um texto publicado 

em 1936, Mokiti Okada escreveu: 

 
 

Nós que vivemos atualmente, não somos seres surgidos do nada, sem relação com nada. 
Na verdade, representamos a síntese de centenas ou milhares de antepassados e existimos 
na extremidade desse elo. Somos, portanto, seres intermediários de uma seqüência 
infinita, formando uma existência individualizada no tempo. Em sentido amplo, somos um 
elo da corrente que une os antepassados com as gerações futuras; em sentido restrito, 
somos uma peça como a cunha, destinada a firmar a ligação entre nossos pais e nossos 
filhos. (Meishu-Sama 2002, vol.3, p.109). 
 

 

Essas palavras de Okada foram ampliadas pelo atual Líder Espiritual, Kyoshu-Sama em sua 

palestra no Culto do Paraíso, realizado no Templo Messiânico de Atami, em 2005: 
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E, assim como é explicado na transmissão do código genético, não somos frutos de 
algumas poucas gerações. Somos, na verdade, a união de um incontável número de 
antepassados que começaram a existir desde a criação do Céu e da Terra. E não podemos 
esquecer que a consciência egoísta que eles e todas as criaturas que viveram pelos vários 
processos de evolução criaram está ligada, no presente, à consciência egoísta de cada um 
de nós, por um elo espiritual que ultrapassa a barreira do tempo e do espaço. Dentre estes 
antepassados, existem muitos que devem ter conseguido sentir a alegria e gratidão de ter 
tido contato com Deus Supremo. Entretanto, muitos não sentiram a alegria de ter esse 
contato com Deus Supremo e partiram deste mundo sem terem alcançado a verdadeira 
tranqüilidade de espírito. E a consciência egoísta destes antepassados se sedimentou como 
que em camadas e hoje se liga às nossas células e à nossa consciência egoísta, fazendo 
com que se criem nuvens em nosso pensamento. Esse fato, por sua vez, não permite o 
sentimento de gratidão e a verdadeira felicidade brotarem em nossos corações. Esta 
situação nos faz ver que a nossa atual vida é a extremidade final em que somos 
responsáveis por carregar em nós mesmos o egoísmo destes milhares de antepassados. 
(Kyoshu-Sama 2005, p.4-5). 

 
 
Essa complexa e profunda ligação manifestada pelos elos espirituais que unem cada ser 

humano com tudo e com todos, traz grande ampliação ao conceito de salvação, pois a criação 

de um homem paradisíaco influi e é influenciada pelos seus antepassados. Daí vem a 

importância, para os seguidores de Mokiti Okada, do culto e das demais práticas voltadas aos 

ancestrais. 

 

II.2.2.3   Constituição do espírito humano 

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 por três elementos dispostos em forma centrípeta: no seu centro existe a 

consciência e no centro desta a partícula divina ou espírito primário. Assim, há 

primeiramente, a ação da partícula divina e da consciência; com a ação desta última verifica-

se a ação do espírito e, com esta, a ação do corpo físico. Desta forma, todas as ações do ser 

humano e os fenômenos do corpo físico têm origem em sua partícula divina. Como a partícula 

divina é impessoal, a consciência que se forma em torno dela é que representa a 

individualidade que se manifesta no pensamento e no sentimento de cada um. 

 

Além do espírito primário, que é considerado o seu divino protetor, o homem dispõe de mais 

dois espíritos protetores: o espírito guardião, que é um antepassado escolhido para 

acompanhá-lo do nascimento à morte e o espírito secundário, de origem animal que, por ser 

relacionado à satisfação das necessidades físicas, relaciona-se também com o egoísmo 

humano. O desenvolvimento da inteligência provém da luta interior entre a força que 
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impulsiona as ações altruístas, que emana do espírito primário, e a força que impulsiona as 

ações egoístas, que emana do espírito secundário. Auxiliar o homem nessa luta é a missão do 

seu espírito guardião.     

 

II.2.2.4   Os elementos Fogo, Água, Terra e o ser humano 

Se tudo o que existe vive porque recebe a energia dos três elementos, o ser humano não é 

exceção. Assim sendo, os órgãos internos mais importantes são os que possibilitam a 

absorção dessas três energias vitais. Eles são: o coração, cuja pulsação serve para a absorção 

da energia espiritual do elemento Fogo; os pulmões, que absorvem a energia espiritual do 

elemento Água pela respiração, e o estômago que, pelas contrações de sua musculatura, 

absorve a energia espiritual do elemento Terra contida nos alimentos.   

 

A existência desses três elementos pode ser facilmente comprovada por ocasião da morte, 

pois, com a parada cardíaca, em primeiro lugar o corpo esfria e, em seguida, seca, enrijece e, 

posteriormente, se decompõe com a saída da energia, dos elementos Fogo, Água e Terra, 

respectivamente. Espiritualmente falando, com a morte o espírito separa-se do corpo carnal e 

entra no Mundo Espiritual. Como desaparece o espírito, que é o elemento Fogo, a parte 

líquida solidifica-se. Em outras palavras, o espírito retorna ao Mundo Espiritual; a parte 

líquida, ao mundo atmosférico, e o corpo carnal, ao solo. 

 

II.2.2.5   Conceito de purificação 

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. 

Assim como tudo nasce, transforma-se e cresce, ao mesmo tempo acumulam-se impurezas 

que são submetidas ao processo natural de purificação, que ocorre nas duas dimensões. Tudo 

na natureza é submetido à purificação, inclusive o homem. Exemplificando com a 

tempestade: quando se juntam impurezas na atmosfera, elas são concentradas num 

determinado ponto e aí surge uma ação purificadora denominada “baixa pressão”, que executa 

a limpeza. Os raios e os incêndios causados pelo homem têm a mesma explicação. Se houver 

aglomeração de impurezas, surgirá a ação purificadora, que tem início na dimensão do 

espírito. Assim, o vento e a chuva são ações purificadoras do espaço entre o Céu e a Terra, 

causadas pelas impurezas invisíveis acumuladas no Mundo Espiritual. Dispersá-las com a 

força do vento e lavá-las com a chuva, é a finalidade da tempestade. O mesmo processo 
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natural ocorre com o ser humano, como veremos a seguir. 

II.2.2.6   Saúde e doença 

Baseado no exposto acima, a doutrina messiânica considera doença a manifestação do 

processo da natural de purificação, para restaurar o equilíbrio chamado saúde, através da 

eliminação das impurezas acumuladas tanto no corpo físico como no corpo espiritual dos 

seres vivos. As impurezas espirituais são chamadas de nuvens espirituais ou máculas, que 

correspondem às toxinas físicas. O corpo físico precisa eliminar as toxinas – herdadas, 

ingeridas ou de alguma forma geradas – para que as suas funções não sejam prejudicadas. O 

mal-estar ou doença, então, é um incômodo indício da descarga natural dessas toxinas. 

 

Mas o que são essas nuvens espirituais e qual é a sua origem? As sujeiras, ou seja, as 

impurezas acumuladas no espírito humano, que é transparente, são opacidades surgidas em 

alguns pontos. Há dois tipos de impurezas: as que se originam no próprio espírito e as que são 

reflexo do corpo. Vejamos o primeiro tipo. 

 

Já vimos que o interior do espírito está constituído de três camadas: a alma ou partícula 

divina, a consciência e o espírito ou corpo espiritual, que, por estarem interrelacionadas, 

constituem uma trilogia. O que acontece na alma se reflete na consciência e, daí, no espírito, e 

vice-versa. Naturalmente, todas as pessoas, assim como praticam o bem, também praticam o 

mal durante sua vida. Se o mal é maior que o bem, a diferença entre eles constituirá a mácula 

ou nuvem espiritual, que, se refletindo na alma, diminui-lhe o brilho; por esse motivo, a 

consciência ficará maculada e, em seguida, o espírito. Por meio da ação purificadora, é 

realizada a eliminação das nuvens espirituais. Durante o processo, o volume delas diminui 

provisoriamente; com isso, elas se tornam mais densas, concentrando-se em determinadas 

parte do corpo. O interessante é que, dependendo do pecado, o local da concentração é 

diferente. Por exemplo: os pecados da vista, nos olhos; os pecados da cabeça, na cabeça; os 

pecados do tórax, no tórax, e assim por diante, tudo enquadrado na concordância. 

 

Passemos, agora, ao segundo tipo de impurezas, isto é, as que se refletem do corpo para o 

espírito. Neste caso, primeiro o sangue se suja e, como consequência, o espírito fica 

maculado. Originariamente, o sangue é a materialização do espírito e, reciprocamente, o 

espírito é a espiritualização do sangue. Isso mostra a identidade do espírito e da matéria. 

Assim, quando as nuvens espirituais se tornam densas e se refletem no corpo, transformam-se 
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em sangue sujo, e este, concentrando-se mais, transforma-se em toxinas solidificadas. Estas, 

depois de dissolvidas e liquefeitas, são eliminadas por diversos pontos do corpo. O sofrimento 

decorrente desse processo constitui aquilo a que se dá o nome de doença. 

 

Mas por que o sangue se suja? Porque ocorre a ingestão de substâncias, químicas ou não, que 

não foram destinadas originalmente como alimentos e sujeitas ao processamento orgânico 

natural da digestão, inclusive os considerados como remédios. Se o sangue sujo existente no 

corpo se reflete no espírito em forma de máculas e estas se tornam a causa das doenças, o 

processo de cura que utiliza produtos químicos acaba se tornando o meio de provocá-las. Não 

se obterá a erradicação completa se primeiramente não forem removidas as máculas do 

espírito, de acordo com a Lei Universal do Espírito Precede a Matéria.  

 

Baseado neste princípio é que surgiu a revelação de um método capaz, segundo a doutrina 

messiânica, de erradicar as nuvens espirituais, que foi batizado por Mokiti Okada de Johrei, 

que significa literalmente purificação do espírito. A energia espiritual, também chamada de 

Luz Divina, é transmitida através das mãos do ministrante ao espírito de quem a recebe, 

objetivando a erradicação das “nuvens espirituais” e das consequentes toxinas físicas. 

Ministrar e receber Johrei, então, tornou-se a principal prática dos seguidores da doutrina 

messiânica.  

 

II.2.3      Soteriologia 

Para a doutrina messiânica, a salvação se refere tanto à vida física quanto à espiritual. Porém, 

para compreender o seu conceito de salvação espiritual é preciso antes conhecer a sua visão 

do mundo espiritual que o espírito do homem habita. 

  

Assim como o corpo físico do ser humano está subordinado ao mundo físico, o seu corpo 

espiritual está subordinado ao mundo espiritual. Porém, como é, por sua vez, constituído o 

mundo espiritual? O mundo espiritual é constituído por camadas em que a diferença entre elas 

é determinada por dois fatores: a luz e o calor. Essas camadas compõem três “planos”, 

chamados de Plano Superior, Plano Intermediário e Plano inferior. Assim, se no nível mais 

alto do Plano Superior, a luz e o calor são extremamente intensos, o nível mais baixo do Plano 

Inferior caracteriza-se pela ausência desses dois elementos. O espírito do ser humano ocupa a 

camada correspondente à quantidade de impurezas que possui, isto é, quanto mais impuro, 
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mais denso se torna e ocupa as camadas de baixa vibração espiritual; ao contrário, quanto 

menos impuro mais rarefeito se torna, ocupando níveis mais elevados e de vibração mais 

intensa. Como a vida material reflete a condição espiritual, esta se manifesta nas 

características da vida do ser humano, aparecendo no estado de felicidade ou de sofrimento.  

 

Portanto, o conceito de salvação para Mokiti Okada não se refere apenas à salvação da alma, 

mas engloba tanto a vida espiritual como a vida física do ser humano, como dito acima. Como 

o sofrimento está relacionado à doença, à miséria ou ao conflito e, ao contrário, a felicidade se 

relaciona com a saúde, a prosperidade e a paz, conceder estas características ao ser humano é 

conceder-lhe a salvação. No artigo intitulado “O que é a verdadeira salvação” Okada define 

este conceito: 

 
 

Hoje em dia, a crítica mais frequente em relação à nossa Igreja é que, tratando-se de uma 
entidade religiosa, não deveria empenhar-se na cura de doenças. Entretanto, se pensarmos 
bem, concluiremos que não há nada tão sem sentido como essa observação. Ela provém do 
pensamento limitado dos críticos, segundo os quais a Religião deve ocupar-se apenas da 
salvação do espírito, não lhe cabendo a salvação da matéria. Para eles, a cura de doenças é 
uma questão material, e por isso acham que ela não compete à Religião. Excluem das 
atribuições religiosas a salvação material, limitando a essência da Religião à parte 
espiritual. Logicamente, de acordo com o seu conceito, a salvação espiritual, em síntese, 
consiste na renúncia. Não tendo o Poder da Salvação para eliminar materialmente o 
sofrimento e não encontrando outro recurso, as religiões, pelo menos, tentam diminuí-lo 
espiritualmente, através da renúncia. Essa é a maneira como muitas pessoas têm encarado 
a Religião até agora. [...] 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 tranqüilidade espiritual. [...] Só pelo reconhecimento de que tudo será 
solucionado através da Fé teremos tranqüilidade absoluta. Dessa forma, a salvação das 
duas partes – a material e a espiritual – é que nos fará sentir-nos salvos, alcançando o 
estado de verdadeira paz e segurança. (Meishu-Sama 2002, v.1, p.17) 

 

 
Alcançar, portanto, este estado é que é o objetivo das práticas messiânicas que, em 

decorrência, estabelecem o estilo messiânico de viver. Essas práticas visam obter a Luz 

Divina capaz de purificar as impurezas adquiridas no passado e evitar adquirir novas 

impurezas. As principais práticas são: a) Ministrar e receber o Johrei, não só para obter a 

purificação espiritual, mas também para despertar novas pessoas para praticá-lo, ampliando 

esse caminho de salvação; b) Alimentar-se de produtos naturais, plenos de energia vital, 

evitando a ingestão de toxinas de qualquer tipo, inclusive as medicamentosas; c) Buscar a 

prática ou a apreciação do Belo, o que eleva e purifica os sentimentos; d) Treinar a prática do 
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altruísmo e da manifestação concreta do sentimento de gratidão, colocando a felicidade do 

próximo em primeiro lugar, baseado no conceito de que a verdadeira felicidade é o sabor que 

se sente ao fazer outros felizes. A prática voluntária messiânica, conhecida por “dedicação” 

(Cap.III.6.1.3), insere-se neste item. De forma ampla, são consideradas “dedicações” todas as 

práticas messiânicas voltadas ao bem do próximo (ou da humanidade), destacando-se as 

práticas do Johrei, da Agricultura Natural (método preconizado por Okada para a produção de 

alimentos puros e saudáveis) e do Belo.   

 
 

II.2.4      Teologia 

O centro da fé dos messiânicos 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 Dai Komyo Shin Shin (Grande Deus da Luz 

Brilhante). Também é chamado, principalmente pelos messiânicos japoneses, de Miroku 

Omikami, que poderia ser traduzido como Deus da construção do Paraíso em relação ao 

termo búdico Mundo de Miroku, que significa Mundo do Paraíso. Esses termos, porém, não 

são Seu nome, já que, por ser onipresente e imanente à toda criação, qualquer tentativa de 

nomeá-lo ou defini-lo o limitará. Como Ele dá vida a tudo, a Sua Vontade se manifesta em 

toda a Criação. Paralelamente, daí decorre também a visão messiânica acerca do Bem e do 

Mal, que dependem exclusivamente da interpretação humana. Para o Criador não existe nem 

Bem nem Mal, já que tudo foi por Ele criado para cumprir uma missão em Seu Plano Divino.  

 

As afirmações acima não significam, porém, que a visão messiânica do Criador seja 

monoteísta. Sobre esse tema, Mokiti Okada escreveu:  

 
 

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 em Deus, pensa-se no monoteísmo cristão ou no 
politeísmo xintoísta. Entretanto, ambas são visões arbitrárias. Na verdade, existe um único 
e verdadeiro DEUS, que se subdivide, transformando-se em vários deuses. Por isso, Ele é 
um e muitos ao mesmo tempo. Cheguei a essa conclusão através de longos anos de 
pesquisas sobre o Mundo Divino. Trata-se de um pensamento que já existia, mas parece 
que não se conseguiu dar maiores explicações a respeito. Até aquele Deus que veio sendo 
adorado como Supremo está abaixo da segunda classe. DEUS está muito além e só veio 
sendo venerado de longe pela humanidade. Mas quem é Ele, então? Não é outro senão o 
Senhor e Criador do Universo, ou seja, o Princípio de tudo. (Idem, V.1, p.50) 
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Portanto, em relação à missão dada ao homem no estabelecimento de um Mundo Ideal na 

Terra, Deus vem se manifestando através de mensageiros, santos, profetas ou seres divinos, 

que orientam o homem de acordo com a época, a cultura e o nível de evolução. Essa também 

é a razão da existência das diversas religiões que existem ou existiram para auxiliar o homem 

em sua missão. Devido a isso, a doutrina messiânica afirma que tanto a visão monoteísta 

como a politeísta só correspondem à verdade quando coexistem, isto é, assim como existe um 

só Criador, Ele se manifesta em Seus enviados e instrumentos divinos, sempre em prol da 

evolução do ser humano. 

 

II.3         Características do Paraíso Terrestre e de seus protótipos 

Baseando-nos em textos de Mokiti Okada acerca de sua visão do Paraíso Terrestre e dos 

pontos destacados por ele acerca dos protótipos do paraíso que ele construiu, elaboramos o 

resumo a seguir. 

 

II.3.1      Paraíso terrestre 

Podemos reduzir o Paraíso Terrestre aos três aspectos em que suas características principais 

estão contidas: Mundo da Felicidade, da Arte e da Cultura Cruzada ou Izunome. O primeiro 

se refere, ontologicamente, ao ser humano verdadeiramente saudável, próspero e pacífico, 

condições básicas indispensáveis ao homem feliz. Aqui se aplicam as práticas messiânicas 

citadas em sua doutrina soteriológica, que visam erradicar o sofrimento da doença, da pobreza 

e do conflito. Em relação ao pensamento e sentimento humanos, se o sentimento egoísta e a 

visão materialista foram necessários à construção do progresso material, uma vez este 

alcançado, aqueles cederão lugar ao sentimento altruísta e à consciência espiritualista, 

característicos do ser humano paradisíaco. 

  

O segundo se refere ao que o homem vai realizar e que será caracterizado pela beleza. Será 

um mundo de perfeita Verdade, Bem e Belo. A Verdade e o Bem são coisas abstratas, mas o 

Belo se expressa por meio de formas elevando o espírito do ser humano pela sua 

contemplação. Por isso, também pode ser chamado de Mundo do Belo. Em relação ao 

homem, se manifesta como a beleza dos sentimentos, o belo espiritual. Naturalmente, as 

palavras e as atitudes do homem devem ser belas. Da expansão do belo individual nasceria o 

belo social, isto é, as relações pessoais se tornariam belas, assim como também as casas, as 

ruas, os meios de transporte e as praças públicas. Em grande escala, como é natural que a 
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limpeza acompanhe o Belo, a política, a educação e as relações econômicas também se 

tornariam belas e limpas, da mesma forma que as relações diplomáticas entre os países. 

 

O terceiro aspecto se refere ao progresso da civilização, que será material e espiritualmente 

evoluída. Ao contrário do imaginário popular, que, comumente, compara a vida paradisíaca 

com um retorno ao “Jardim do Éden”, no qual seus habitantes vivam numa simplória “casa no 

campo” despojada dos recursos tecnológicos proporcionados pelo avanço da ciência, para 

Mokiti Okada o Paraíso Terrestre será um mundo de altíssima civilização em que o progresso 

material, conquistado a duras penas pela humanidade em seus milhares de anos de história, 

caminhará lado a lado com a evolução do espírito humano. 

 

II.3.2      Protótipo do paraíso 

Representando o protótipo a semente do Paraíso Terrestre, ele deve conter suas principais 

características e inspirar os seus visitantes em sua construção. Para tanto, deverá ser um local 

em que qualquer pessoa, encantada com a atmosfera tão diferente do mundo a que está 

acostumada, esquece-se de tudo e até pensa estar acima das nuvens. Um local de lazer de 

nível elevado, que contribua na erradicação da decadência moral e espiritual do ser humano, 

no qual qualquer pessoa que o visite purificará seu espírito maculado pelas condições do 

mundo, e sua alma, completamente árida, será regada na própria fonte. Para tanto, tudo ali 

deverá ser colocado impregnado de amor e isso só será alcançado se o protótipo for 

construído com os sinceros donativos de gratidão e amor altruísta e a participação voluntária 

desinteressada.  

 

 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 una 

a beleza natural à beleza criada pelo homem. 

 

O seu paisagismo não necessita seguir modelos consagrados, mas sim ser executado num 

estilo que expresse o sabor da natureza. Isto é, uma obra de arte que utiliza materiais “in 

natura” para expressar a melhor Arte Natural, somando a beleza das montanhas, das águas e 

dos jardins, a fim de fazer aflorar o sentimento do belo latente nos seres humanos e assim 

elevar seu caráter e eliminar as impurezas de seu espírito. Seus jardins devem possuir as mais 
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diversas variedades de flores, como um enorme e ideal “jardim do Éden”.  

 

Um local que, visto de perto ou de longe, parcialmente ou em conjunto, ou de qualquer 

ângulo, faça sobressair cada uma de suas características e que se torne alvo da admiração de 

todos os que o visitem. Sobre o estilo arquitetônico das edificações, porém, não encontramos 

nenhuma indicação. 

 

Uma vez apresentados o idealizador e o construtor dos protótipos do paraíso originais do 

Japão e a doutrina que embasou a sua construção, no próximo capítulo os próprios protótipos 

originais serão apresentados. 
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III         Os Protótipos do Paraíso originais do Japão, os Solos 
Sagrados de Hakone, Atami e Kyoto  

 

III.1       Introdução  

Este capítulo vai apresentar os três protótipos originais do Japão, construídos nas cidades de 

Hakone, Atami e Kyoto, seguindo a cronologia histórica de sua construção. O capítulo se 

inicia pela abordagem da simbologia que envolve cada um dos Solos Sagrados que, a seguir, 

serão descritos, após breve apresentação da região e das cidades escolhidas para recebê-los.  

 

III.2       O significado simbólico e a escolha dos locais para sua construção  

Considerando que sua missão era ser o “parteiro” do nascimento do Paraíso Celestial na 

dimensão física do mundo, Mokiti Okada deu início a essa missão com a construção de 

paraísos em miniatura em três locais-chave para a projeção do paraíso a nível mundial. 6 

Contudo, qual é a razão da construção de três protótipos do paraíso, em vez de apenas um? A 

resposta a essa questão se encontra na própria cosmovisão da doutrina de Mokiti Okada. De 

acordo com ela, essa constituição ternária se relaciona simbolicamente com a energia que 

move tudo o que existe, a qual é proveniente do cruzamento da energia dos elementos Fogo, 

Água e Terra. Como essas energias, apesar de agirem em conjunto, atuam de forma diferente, 

não bastaria a construção do protótipo do paraíso em um só local, mas sim em tres locais, em 

que cada qual representasse a ação da energia correspondente às suas características 

geográficas. Teria de haver um protótipo que simbolizasse a atuação do elemento Fogo; outro, 

o elemento Água, e o terceiro, o elemento Terra. Por outro lado, como a característica física 

comum aos protótipos deveria ser o Belo, e este seria resultante da união entre a beleza 

natural e aquela criada pelo ser humano, havia que ser buscada no Japão uma região que 

também atendesse a esses requisitos.  

 

Apesar de ter iniciado suas atividades religiosas em Tóquio, Mokiti Okada não achava que 

esta cidade satisfaria àquelas exigências. Ele encontraria, em 1944, a pouco mais de 100 

quilômetros de Tóquio, na região do Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu, as duas cidades ideais 

para a construção dos protótipos que representariam a atuação dos elementos Fogo e Água: 

Hakone e Atami. E, oito anos mais tarde, em 1952, acharia, numa planície da região de 

Kyoto, o local do paraíso em miniatura que representaria a atuação do elemento Terra. Cabe 

                                                 
6 Por razões heurísticas, informa-se que a base deste resumo foi extraída do livro biográfico de Mokiti Okada 
(Luz do Oriente 2002) e as fotos que não tiverem referência específica pertencem ao arquivo da IMMB. 
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aqui destacar que os protótipos de Hakone e Atami tiveram construção quase simultânea e 

acompanhada diretamente por Mokiti Okada, diferentemente de Kyoto, que teve apenas o 

terreno principal escolhido e adquirido por ele e cujo protótipo ainda não foi concluído até os 

dias de hoje. Assim, seguindo a relação simbólica primordial com os elementos Fogo, Água e 

Terra, o paraíso de Hakone, que representa Fogo, foi construído na encosta de um vulcão 

adormecido, o de Atami, que representa Água, foi edificado à beira-mar e o de Kyoto, que 

representa Terra, implantado numa planície no interior do Japão, entre um bucólico lago e 

uma colina adjacente.  

 

Como essa relação simbólica se expressa, quanto à tendência, em Fogo-Vertical, Água-

Horizontal e Terra-Cruzamento entre ambos, ela se manifesta nos elementos geográficos mais 

representativos de cada local. Isto é, como o Solo Sagrado de Hakone simboliza Fogo-

Vertical, tem na montanha – que se ergue ao céu – o seu elemento geográfico principal. Além 

de ter sido implantado na encosta de uma montanha, a vista que dele se descortina é 

totalmente formada pela visão das montanhas que o circundam, o que enfatiza visualmente o 

aspecto vertical. Em relação oposta, está o Solo Sagrado de Atami, que simboliza o aspecto 

horizontal, já que representa Água, e tem no mar o seu elemento geográfico principal. Dessa 

forma, a paisagem que dele se descortina tem como elemento marcante a visão do mar em 

frente e que se estende a perder de vista, o que por sua vez, enfatiza o aspecto horizontal que 

ele simboliza. O elemento Terra bem como o cruzamento entre o Vertical e o Horizontal estão 

representados no protótipo do paraíso de Kyoto, respectivamente, pela sua grande área plana 

central, o monte que circunda dois de seus lados e pelo sereno lago que o ladeia. 

 

O Vertical e o Horizontal também estão presentes na funcionalidade diferenciada dos Solos 

Sagrados de Hakone e Atami. Como o Vertical expressa a união entre o ser humano e o seu 

Criador, o santuário existente em Hakone não foi projetado para reunir plateias, já que foi 

considerado pela Líder Espiritual que o construiu como “Altar da prece individual” (p.45). Ele 

foi composto originalmente por um santuário coberto em frente a um pátio ao ar livre. Por 

outro lado, o aspecto Horizontal, que representa a união dos seres humanos entre si e a 

expansão da obra religiosa, está configurado no Templo Messiânico de Atami que pode 

abrigar 3.567 pessoas sentadas (p.55). Se o Santuário de Hakone é utilizado para preces e 

comunicações especiais dirigidas ao Deus Supremo e ao fundador Meishu-Sama, é no templo 

de Atami, que o Líder Espiritual e o presidente mundial da igreja encontram-se com os 

membros e transmitem suas orientações a toda comunidade messiânica, nos cultos mensais e 
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nos cultos especiais. Se Hakone objetiva a elevação espiritual individual, que pode ser 

comparada com o movimento de inspiração, Atami se relaciona com o movimento oposto, de 

expiração, isto é, a expansão para além-mar. Pela mesma razão, é em Hakone que se situam 

os sepulcros do fundador Meishu-Sama e de sua esposa, Nidai-Sama, a Segunda Líder 

Espiritual, e o Santuário dos Antepassados dos membros, Sorei-sha (que desde a década de 

oitenta, também está representado no altar do Templo Messiânico da Atami). 

 

O simbolismo que marca cada um dos protótipos também surge no estilo arquitetônico das 

construções de cada um. Como Atami representa a expansão para além-mar, a arquitetura de 

suas principais construções é propositalmente influenciada pelos padrões estéticos ocidentais, 

como o Templo Messiânico, o Palácio de Cristal e o Museu de Arte. O primeiro e o segundo, 

feitos diretamente por Mokiti Okada (o Museu foi construído após seu passamento), foram 

inspirados na arquitetura de Charles-Edouard Jeanneret (1887-1965), famoso arquiteto suíço – 

que adotou o nome profissional de Le Corbusier – pioneiro da arquitetura moderna que 

surgira com o domínio pleno da tecnologia do concreto armado. O uso estrutural deste na 

feitura dos três elementos estruturais principais, colunas, vigas e lajes, permitiu os cinco 

pontos de sua arquitetura, mais tarde adotados por todos: planta livre, fachada livre, janela 

livre (ou em fita), pilotis e terraço jardim. As fotos abaixo mostram dois clássicos exemplos 

do uso desses cinco pontos em projetos de Le Corbusier. 

 

                        
Villa Savoye, Poissy (1928) 7 e Sede da ONU, New York, junto com O.Niemeyer e W. Harrison (1953) 8 

 

Como, de acordo com Mokiti Okada, esses três protótipos do paraíso originais exercem uma 

atuação cada um de per se, em relação ao advento do paraíso para toda a humanidade, não é 

necessário que sejam reproduzidos nessa mesma composição ternária, quando forem 

                                                 
7 Foto: http://cache02.stormap.sapo.pt/fotostore02/fotos//ec/45/4f/1787857_Zr7QY.jpeg (acesso: 3/12/2009) 
8 Foto: http://www.elpais.com/recorte/20071214elpepucul_11/XLCO/Ies/20071214elpepucul_11.jpg (3/12/09) 
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construídos por cada povo em seu próprio país. Isto é, os únicos protótipos do paraíso que têm 

a missão de atuarem especificamente relacionados com os elementos Fogo, Água e Terra e 

como modelos para toda a humanidade, são os de Hakone, Atami e Kyoto. Assim, a relação 

primordial que os demais Solos Sagrados devem ter é unicamente com o Belo, que, por isso, 

não poderá jamais ser negligenciado.   

 

Esta função diferenciada fica clara quando verificamos que Mokiti Okada considerou o 

término da construção do Solo Sagrado de Hakone, em 15 de junho de 1953, como o 

nascimento do próprio Paraíso Terrestre, já que ele foi construído no que ele chamou de “o 

centro do mundo”. Em um artigo publicado um ano após a sua inauguração, ele afirmou que o 

Japão foi destinado a se tornar o centro do Paraíso Terrestre devido a quatro razões principais: 

a) a sua beleza natural, destacando as montanhas e as águas, a diversidade de plantas e 

árvores, e as paisagens que mudam de acordo com as estações; b) a sensibilidade dos 

japoneses ao Belo; c) a chegada ao Japão, desde tempos antigos, de objetos artísticos de 

vários países do Oriente e do Ocidente; d) ser o único país que tenha introduzido as culturas 

orientais e ocidentais com a missão de fazer gerar uma cultura equilibrada, ideal e pacífica. 

Após fornecer minuciosas explicações acerca das relações de ponto central que envolvem o 

Solo Sagrado de Hakone  – o bairro em que se situa (Gora), a cidade de Hakone, o Japão e o 

mundo – assim ele finaliza: 

 
 

Observando dessa maneira, o Japão é o parque do mundo, Hakone é o parque do Japão, 
Gora é o parque de Hakone e o centro de Gora é o Solo Sagrado. Portanto, este Solo 
Sagrado é o verdadeiro centro do mundo. Nesse sentido, o fato de termos concluído a 
construção do Paraíso Terrestre do Solo Sagrado de Hakone significa que, finalmente, 
surgiu o Paraíso Terrestre no centro do mundo. Ou seja, por ser o nascimento do Paraíso 
Terrestre, é um fato deveras auspicioso, desde a criação do mundo. Será uma data 
eternamente festiva no mundo inteiro. Acredito que, no futuro, o dia 15 de junho será 
comemorado como o dia do estabelecimento do Paraíso Terrestre. Gostaria, porém, de 
transmitir aqui algo muito importante. A partir de hoje, será impulsionada a atividade 
espiritual que, centralizada neste local, dará início ao grande redemoinho em forma 
centrípeta e se estenderá, gradativamente, ao mundo inteiro. Certamente, isto causará uma 
grande mudança, sem precedentes, e esta sim, será a atividade de reconstrução, de reforma 
do mundo (Alicerce do Paraíso, vol. Arte, arquivo Secretaria de Tradução, IMMB).  

 
 

Como veremos adiante (p.45), a ideia do “redemoinho de forma centrípeta” citada acima, será 

reproduzida no teto do Santuário Komyo, o templo que seria construído por sua sucessora em 

Hakone, dezoito anos depois da publicação desse artigo.  
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III.3       A região onde se encontram as cidades de Hakone e Atami 

Hakone e Atami são os mais famosos resorts de águas termais próximos a Tóquio. Além 

disso, são cidades que se destacam, entre as demais cidades japonesas, pela sua beleza. 

Ambas fazem parte do Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu, que é uma região turística muito 

frequentada pelos japoneses e que, além da beleza natural, reúne muitos locais de grande 

significado para o povo japonês, como o monte Fuji, considerado como o símbolo do Japão, e 

a península de Izu que, quando era a antiga Província de Izu, era considerada “região sagrada 

onde está o assento de Deus”, devido à presença do Fuji, que se ergue por trás dela, e de 

diversos outros locais geográficos considerados sagrados pela história religiosa do Japão, que 

remontam às primeiras épocas da mitologia japonesa narrada no Kojiki, a coletânea de lendas 

do antigo Japão. 

 

Entre esses locais podemos citar a montanha Higane (também conhecida como Pico Jikoku), 

cujo nome é uma corruptela de “hikari” (luz), mas com sentido conotativo de “higa-no-mine” 

(pico de fogo). No seu cume há um santuário onde se cultua Homossubi-no-Mikoto, o deus do 

fogo. A leste, localiza-se a montanha Iwato, cujo nome se relaciona a “Amano-Iwato”, o 

portal dos céus, situado em “Taka-amahara” (campo dos altos céus) onde Amaterassu-

Omikami 9 se ocultou por uns tempos conforme o mito milenar da ocultação e posterior 

ressurgimento do sol, constante do Kojiki. Outro local de significado histórico-religioso é o 

Pico Kanmuri, vizinho à montanha Kamiyama (Montanha Divina), a mais alta da cadeia de 

montanhas de Hakone. Neste pico fica o Templo Jinben-ji, que cultua os monges En-no-gyoja 

(sec. VIII) e Shin-no-gyoja (sec. XIX), considerados pais do ascetismo das montanhas. Este 

último deixou várias previsões para o povo da região, entre as quais a futura travessia por 

cima das montanhas de Hakone num transporte muito cômodo que traria grande progresso (o 

atual teleférico), e a construção de um santuário com um monumento em homenagem aos 

antepassados dos povos do mundo inteiro, esta última associada ao Shinsen-Kyo.     

 

III.4       A cidade de Hakone e o local do Solo Sagrado 

O desenvolvimento da região de Hakone remonta à Era Kamakura (1192-1333), quando a 

classe dos samurais surgiu com o estabelecimento do xogunato e o budismo começou a ser 

cultuado pelo povo japonês. Nessa época, os xoguns começaram a peregrinar até o Santuário 

                                                 

9 Amaterassu-Omikami é considerada a mais importante entre todas as divindades da mitologia japonesa porque, 
além de ser a “Deusa do Sol”, é também a “Mãe da Família Imperial do Japão”. 
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Hakone, situado à beira do Lago Ashino, famoso pela vista do Monte Fuji e formado numa 

imensa cratera do complexo vulcânico da cadeia montanhosa de Hakone, um estratovulcão de 

400 mil anos de idade e com uma dupla cratera com cones montanhosos centrais, como as 

montanhas Kamiyama e Komagatake.  

 

A cidade de Hakone, por ser de fácil acesso tanto para quem vem de Tóquio da qual dista 

apenas 100 km, como para quem vem da região de Osaka, desde os tempos antigos é 

considerada local de veraneio por seu clima agradável no verão e pelas águas termais tão 

apreciadas pelos japoneses. Com altitude de 600 metros e situada geograficamente mais ou 

menos no centro do território japonês, lá se reúnem diversos tipos de pássaros selvagens, 

sendo a região também conhecida pelos seus diversos tipos de musgos, fato que levou Okada 

a incluir um Jardim de Musgos no Solo Sagrado de Hakone. 

 

          
A montanha Kamiyama no centro da grande cratera de Hakone, no gráfico à esquerda10 e na foto à direita.11 

 

Os terrenos adquiridos por Mokiti Okada para construir o Solo Sagrado situavam-se na região 

da cidade denominada Gora e se localizavam na parte central do monte Soun-Zan (Montanha 

das Nuvens Ligeiras), um vulcão adormecido que hoje é visitado por turistas que o atravessam 

de teleférico, alcançado por um bondinho que passa ao lado do Solo Sagrado.  

 

Decidido a mudar-se de Tóquio devido ao perigo da guerra, na primavera de 1944, Okada 

comprou o primeiro imóvel no local, para onde se mudaria em 5 de maio. Era uma casa que 

adquirira para sua residência e para receber os membros durante a construção do Solo 

Sagrado. Semanas depois, comprou o primeiro terreno do futuro Solo Sagrado. Com área de 

                                                 
10 Foto: http://hakone.eri.u-tokyo.ac.jp/vrc/erup/hakone.html (acesso em 22/10/2008). 
11 Foto: http://www.hakone.or.jp/english/alacarte/kazan.html (acesso em 22/10/2008). 
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6.600 m², o terreno compunha parte do parque Gora-En, que era constituído por dois jardins, 

um em estilo japonês e outro em estilo francês, muito comentados por seu estilo moderno para 

a época, porém danificados pelo grande terremoto da região de Kanto em 1923. Mokiti Okada 

adquiriu o terreno do jardim japonês e, três meses depois, em agosto, compraria o primeiro 

imóvel em Atami. Outros terrenos foram sendo comprados posteriormente, tendo a construção 

dos jardins de Hakone se iniciado no ano seguinte e a de Atami, em 1946. Devido à 

rigorosidade do inverno em Hakone e ao calor do verão de Atami, Okada passou a dividir sua 

atividade entre as duas cidades, ficando em Hakone durante o verão e o resto do ano em 

Atami. 

 

Além do monte Soun-Zan, outra montanha faz parte visualmente do local e teve um grande 

significado para Okada: a montanha Kamiyama (Montanha Divina), que é vista por detrás do 

monte Soun-Zan. Mokiti Okada a considerava o verdadeiro centro de Hakone e dizia que o 

certo seria construir sobre ela o Solo Sagrado, mas, como isso era impossível, escolheu o local 

atual. Por essa razão, deu o nome de Shinzan-So (Solar da Montanha Divina) àquela primeira 

casa adquirida ali, da mesma forma que deu o nome de Soun-Ryo (Alojamento das Nuvens 

Ligeiras) ao grande salão construído em 1948 para reunir os seguidores, cujo nome seria 

mudado em 1950 para Nikko-Den (Palácio da Luz do Sol). Em um artigo, assim Okada 

descreveu a paisagem vista deste Solo Sagrado: 

 
 

Em primeiro lugar, quando nos colocamos numa pequena colina deste jardim sagrado e 
estendemos a nossa vista, podemos ver em frente, duas montanhas, a Myojin e a Myojo, 
que apresentam cores verdejantes e delineiam curvas suaves que se estendem desde a 
Cordilheira Kintoki até a Cordilheira Otome. As montanhas de formato sereno, 
características de Hakone, certamente não deixarão de apaziguar o espírito das pessoas. Se 
considerarmos a montanha Myojin como a manga do lado esquerdo, a manga do lado 
direito é a Montanha Assamayama, e no vão entre elas, bem distante, observa-se ao fundo, 
em meio a brumas, o mar calmo, que se confunde com o lago. Nem é preciso dizer que 
aquela é a Baía de Sagami, próxima à cidade de Odawara; nos dias de tempo bom, é 
possível ver até mesmo os traços que delineiam a Península de Miura, todos no Estado de 
Kanagawa. Na parte um pouco acima, na linha do horizonte, distinguem-se vagamente, as 
montanhas onduladas que se estendem tão amplamente que parecem flutuar: é a Península 
de Bosso. A forma de serra, característica do Monte Nokoguiri, é bem visível. Olhando-se 
para trás, vê-se a montanha Assamayama, que parece uma tigela virada para baixo, 
estendendo-se até o Monte Soun, localizado logo atrás do Solo Sagrado. Também se 
observa uma enorme montanha chamada Komagatake, que parece encobrir a outra e é 
preferida pelo povo para a realização de excursões (Idem). 

 
 

Devido às características dessa região, pertencente a uma geografia cheia de significados 

histórico-religiosos, e também ao significado deste protótipo do paraíso em sua obra religiosa, 
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Mokiti Okada deu ao Solo Sagrado de Hakone o nome de Shinsen-Kyo. Shinsen significa os 

seres lendários, divinamente espiritualizados, que viviam isolados do mundo, nas partes altas 

das montanhas, cuja existência era comentada desde a antiga China. "Kyo" significa região, 

lugar, mundo, reino, recanto, terra natal etc. Assim, Shinsen-kyo significa um local alto e 

puro, retiro ideal para o "habitat" dos seres altamente espiritualizados. Esse termo foi 

traduzido para o português, de modo simplificado, como Terra Divina. Na cosmovisão 

messiânica, o Shinsen-Kyo se relaciona com o elemento Fogo. 

 

 

Vista aérea do Shinsen-Kyo com o Museu da Arte ao fundo e os trilhos do bondinho à direita. 

 

III.5        Elementos arquitetônicos e paisagísticos do Solo Sagrado de 
Hakone 

 

III.5.1    A primeira construção: Kanzan-Tei, a Casa de Contemplação da 
Montanha 

 

 

 
A sua primeira construção foi a casa do fundador, iniciada em março de 1945 e concluída em 

15 de agosto de 1946, dia em que se comemorava um ano do fim da guerra. Hoje considerada 
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como museu histórico de Mokiti Okada, foi por ele denominada Kanzan-Tei (Casa de 

Contemplação da Montanha), pois, como seu nome sugere, dali se contemplam as montanhas 

de Hakone; além das citadas acima, bem em frente vê-se a montanha Daimonji, famosa em 

todo o Japão pelas chamas que queimam um gigantesco ideograma “Dai” (Grande), escavado 

na lateral da montanha, como parte de uma popular festividade anual de encaminhamento dos 

espíritos ao Mundo espiritual no dia 16 de agosto.  

 

 

A cadeia montanhosa de Hakone, com a letra “Daí” marcada pela neve no Daimonji, vista do Kanzan-Tei  

                         

Apesar de pequeno, com área interna de apenas 50 m² imposta como limite máximo pela 

situação de guerra, porém ampliada em 1951 para a área que tem hoje, o Kanzan-Tei foi 

muito utilizado para reuniões da direção, entrevistas com visitantes ilustres, escrita e revisões 

de ensinamentos a serem publicados, sendo nessa época o ponto central da obra de Mokiti 

Okada. 

 

III.5.2    Nikko-Den, o Palácio da Luz do Sol 

Com a mudança das leis que limitavam a área das construções, Mokiti Okada decidiu então 

construir um amplo salão para reunir os seus seguidores. Como conheceu um conhecido 

arquiteto da época, Issoya Yoshida, pediu-lhe para construir esse salão. Yoshida, que, depois 

de formado no Japão, viajara à Europa e aos EUA para estudar a arquitetura ocidental, e ficara 

tão impressionado com a beleza das construções do Renascimento italiano e o valor 

concedido à tradição, retornou a seu país decidido a reconsiderar o estilo tradicional japonês. 

O então ambiente arquitetônico japonês, já com forte tendência de seguir os modelos 

ocidentais, teve um grande impacto com o aparecimento de Yoshida que, baseando-se no 

estilo Sukiya, fez desabrochar uma nova beleza arquitetônica.  

 

O estilo Sukiya na arquitetura residencial japonesa é o que cria espaços refinados e graciosos 

empregando elementos das casas de cerimônia do chá. Inclui características como delicadas 

proporções, amplo uso de materiais naturais, integração dos espaços interior e exterior e senso 
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geral de sóbria elegância com tons rústicos. Na residência tradicional japonesa, a moderação 

tem uma importância-chave. Somando delicados elementos de madeira com a falta de 

ostentação, os ambientes sukiya tentam, não oprimir, mas harmonizar-se com a escala e a 

percepção humanas. Até seu falecimento em 1974, Yoshida fez muitos projetos que ficaram 

famosos na história arquitetônica do Japão, como o Teatro Cabuqui de Tóquio, o prédio 

principal do Templo Tyugu-ji e o Edifício Yamato Bunka, em Nara, tendo sido agraciado com 

o Prêmio Cultura em 1964.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Exemplo do estilo sukiya de arquitetura residencial japonesa. 12 

 
 

A construção, iniciada em 23 de fevereiro de 1948, foi pré-inaugurada três meses após, e 

inteiramente concluída em maio de 1949. Denominado inicialmente Soun-Ryo (Alojamento 

Nuvens Ligeiras) e inspirado pelo Monte Soun localizado por detrás, teve seu nome mudado 

em 1950 para Nikko-Den (Palácio da Luz do Sol), quando, de 21 a 28 de setembro daquele 

ano, nele foi realizada a primeira grande cerimônia religiosa, o Culto de Outono, com 

participantes de todo o país.  

 

No ano seguinte, com o abrandamento maior das leis, o próprio arquiteto Yoshida se 

encarregou de sua ampliação, bem como a ampliação do Kanzan-Tei, para o tamanho que tem 

hoje. Com área de 730 m², o seu salão tem um espaço que compreende 191 tatami 13. 

                                                 
12 Foto: http://www.rothteien.com/landing/architecture/sukiya.htm (acesso em 16/10/2008) 
13 Tatami ou tatame é a esteira de palha de arroz (180x90cm) usada na arquitetura tradicional japonesa como piso 
das áreas secas, geralmente nas residências, casas de cerimônia do chá e locais de treinamento de artes marciais. 
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Duas vistas da fachada lateral do Nikko-Den, vendo-se o lago das carpas e, ao fundo, a montanha Daimonji 

 

 

O interior atual do Nikko-Den. 

 

Com a pré-inauguração do Soun-Ryo em maio de 1948, foi também iniciada a construção do 

jardim e do lago das carpas. Embora já houvesse a participação dos seguidores desde 1945, 

foi nessa ocasião que se formalizou o chamado Grupo de Dedicação, que auxiliaria o trabalho 

dos profissionais até a inauguração dos Solos Sagrados de Hakone e Atami. 

 

III.5.3    Sanguetsu-An, a Casa de Cerimônia do Chá Montanha e Lua 

Projetada e construída por um especialista neste tema, Seibe Kimura, teve sua construção 

iniciada em 1947 e concluída três anos após, no verão de 1950. Por estar já perto dos oitenta 

anos, Kimura pôde dedicar-se com esmero, junto com mais dois profissionais apenas, a essa 

pequena construção de 82,50 m², que é hoje uma referência em casas de cerimônia do chá na 

região de Kanto. O desejo de construí-la, no entanto, surgira no verão de 1946, quando um 

grupo de oficiais do exército americano, que ocupava o Japão do pós-guerra e visitava a 

cidade, quis assistir a uma cerimônia de chá, sendo-lhes oferecida a sala de chá da residência 

de Mokiti Okada.  
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As duas fachadas da Casa de Cerimônia do Chá. 

 

III.5.4    Hakone Bijutsu-Kan, o Museu de Arte de Hakone 

      
Exterior do Museu vendo-se o telhado em estilo chinês e o interior, no dia da inauguração. 

 

Mokiti Okada planejou a construção de um museu de arte por sentir que só a beleza natural, 

da montanha e da água e a beleza artificial não eram suficientes; era necessário expor obras de 

arte típicas do Japão, caso contrário não seria possível considerar o local um Paraíso 

verdadeiro. Seu outro objetivo era contribuir amplamente para a apresentação das belas-artes 

do Japão aos turistas estrangeiros, que ele supunha, viriam visitar este Solo Sagrado.   

 

Iniciada a sua construção em outubro de 1951, foi inaugurado oito meses depois, em 15 de 

junho de 1952. Sua arquitetura é em estilo chinês, já que uma grande parte de suas obras, 

principalmente as de cerâmica, são originárias daquele país. Este estilo é evidenciado pela 

suave curvatura e cor azul de seu telhado. É um prédio de três andares, com área de 880 m², 

sendo os dois primeiros para exposições, e o terceiro com apenas duas salas no centro, em 

estilo japonês, que seriam utilizadas como salas de visitas. Sua inauguração foi feita em 

etapas, sendo a primeira dedicada à comunidade messiânica, em festividades que duraram três 

dias. Duas semanas depois, de 29 de junho a 1º de julho, foi feita a abertura para a sociedade 

em geral: o primeiro dia para representantes dos meios cultural, político e religioso da região, 
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como a Federação Japonesa de Religiões e a Associação das Novas Religiões Japonesas; o 

segundo dia para artistas e a imprensa em geral e o terceiro para os estrangeiros que 

trabalhavam no Japão, como diplomatas e outras personalidades ligadas à arte e à política 

nacional. 

 

A inauguração do Museu de Arte de Hakone, que é considerada a inauguração da primeira 

etapa do Shinsen-Kyo, deu grande projeção e impulso às atividades artísticas da Igreja 

Messiânica Mundial. Seu acervo possui inúmeras obras classificadas como Tesouro Nacional 

do Japão ou Importante Patrimônio Cultural, algumas das quais transferidas mais tarde para o 

Museu de Arte de Atami. 

 

III.5.5    Hagui-no-Ya, a Casa do Trevo 

Em maio de 1947, uma das pequenas casas de aluguel localizadas no antigo jardim em estilo 

japonês do Gora-En foi transportada para um novo local atrás do Kanzan-Tei e reformada. 

Batizada de Hagui-no-Ya, foi utilizada inicialmente como casa de hóspedes e mais tarde 

como local para o desenho das caligrafias a pincel que Mokiti Okada distribuía aos 

seguidores. Esta casa tinha para ele um significado especial e uma lembrança bem pessoal: 

cerca de 20 anos antes, havia alugado esta mesma casa para passar um mês nas férias de 

verão, um tempo definido por ele como inesquecível. 

 

Hagui-no-Ya          Take-Niwa 

                     
III.5.6    Take-Niwa, o Jardim de Bambus  

Ao lado da Sanguetsu-An foi construído um jardim de bambus inspirado no estilo chinês. 

Mokiti Okada admirava muito um pintor da Era Guen da China, chamado Shizui Dan, que 

pintou muitos quadros com bambus e rochas, característicos do estilo Nanga de pintura. 

Surgido da abreviação de nanzonghua, que em chinês literalmente significa “pintura do sul”, 
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esse estilo se refere originalmente a uma escola de pintura chinesa do século XII, somente 

usada por renomados intelectuais da época, dedicada mais a expressar o ritmo da natureza do 

que à sua reprodução técnica fiel. Reinterpretada por artistas japoneses admiradores da pintura 

chinesa, floresceu no Japão no final da Era Edo (1603-1867). É geralmente monocromática ou 

com cores leves (JAANUS 2001).  Mokiti Okada, que possuía alguns desses quadros, hoje no 

acervo do Museu de Arte MOA de Atami, afirmara que seu objetivo fora harmonizar 

devidamente a beleza natural da montanha e da água, e a beleza artificial do jardim, a fim de 

criar uma obra de arte. Em sua construção, este jardim tem uma peculiaridade interessante, 

que não é percebida num rápido olhar: como naturalmente os bambus criam muitas raízes e 

brotos junto ao solo formando espessas touceiras que lhe tiram a graça, objetivando manter a 

mesma atmosfera e leveza característica do estilo Nanga dos bambus de Shizui, Okada 

determinou que o solo em volta dos bambus fosse cheio com concreto que, coberto com 

pedriscos, não aparece. 

 

O conjunto descrito até aqui compõe o Solo Sagrado de Hakone inaugurado por Mokiti Okada 

em 15 de junho de 1953, data proclamada por ele como o dia do nascimento do paraíso na 

dimensão física do mundo. Os elementos citados daqui para a frente foram acrescentados a 

posteriori.  

 

III.5.7    Fujimi-Tei, a Casa de Contemplação do Monte Fuji 

 

O Shinsen-Kyo ainda possui uma construção de valor histórico para a Igreja Messiânica 

Mundial, que é esta pequena casa construída por Mokiti Okada ao lado da sede na qual 

inaugurara a Igreja em 1935, em Tamagawa, Tóquio. Foi utilizada como sua residência e 

também seu ateliê, onde fazia caligrafias e escrevia seus ensinamentos. Construída em apenas 

três meses, foi concluída em outubro de 1936. Em estilo tipicamente japonês, a maior parte 

em madeira com juntas em encaixe, sem pregos, tem área de 54 m², possuindo dois 
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compartimentos com tatami, cozinha e outras dependências. Como permitia a contemplação 

do Monte Fuji, visível daquele local nos dias de céu límpido, Okada escolheu esse nome para 

esta pequena residência, onde morou por cerca de dez anos. Desmontado de seu local original, 

em Tóquio, foi remontado no Jardim dos Musgos do Shinsen-Kyo em Hakone, em dezembro 

de 1974, a partir do que se tornou um memorial de Mokiti Okada.   

 

III.5.8    Komyo-Shinden, o Santuário da Divina Luz 

 

Para se chegar ao Santuário percorre-se um caminho, em subida, margeado de altos pinheiros. 

 
Durante a construção do Shinsen-Kyo, Mokiti Okada adquiriu uma área de 42 mil m² do outro 

lado dos trilhos do bondinho que leva ao alto do monte Soun-Zan, com o objetivo de mais 

tarde ali construir a Sede Espiritual da Igreja Messiânica Mundial. Isto foi concretizado 

somente cerca de vinte anos depois, em 5 de outubro de 1971, com a  inauguração do Komyo-

Shinden (Santuário da Divina Luz), o templo do Solo Sagrado de Kyoto. A sua arquitetura é 

completamente diversa das demais construções, tanto na concepção, como no estilo e 

materiais. Foi concebido como um grande altar, com acesso apenas para os oficiantes das 

cerimônias, ficando os demais participantes em uma nave a céu aberto. Elaborado em círculos 

e quadrados, simboliza o mundo sob a égide do Criador: o Céu na Terra. O Céu, representado 

pela abóbada com um orifício no centro e de onde penetra a luz natural, está solidamente 

implantado na base quadrangular, que representa a terra através de quatro robustos pilares. A 

abóbada é trabalhada em mosaicos vitrificados, representando o movimento da Luz em 

imensa espiral, encobrindo o mundo inteiro, inclusive o altar, ao fundo. 
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Nesta cerimônia de junho de 1972 vê-se o interior do Komyo-Shinden com destaque para o teto em 
mosaico que reproduz o “redemoinho de forma centrípeta” citado por Mokiti Okada. 

 

É considerado um templo para a prece individual, bem diferente do templo principal do Solo 

Sagrado de Atami, como podemos ver nas palavras da Líder Espiritual, que assim o 

descreveu: 

 
 

No Komyo-Shinden o essencial é a prece individual. Penetrando na pura e clara área do 
Santuário circundado de frondosos cedros, as nuvens que se ocultam em nosso interior, 
serão totalmente purificadas. Esse é o local onde podemos manter o diálogo com Deus, 
através das preces mais elevadas e puras.  Além disso, ainda sabendo que o Solo Sagrado 
de Atami representa o corpo, e o Solo Sagrado de Hakone o espírito, não possuímos até 
agora algo representativo que especificamente os distinguissem. Agora, a forma de 
adoração e as próprias atividades subseqüentes, definirão claramente essa relação entre 
espírito (Hakone) e corpo (Atami). O corpo é o Templo Messiânico (Atami), pois este 
representa o aspecto exterior. Isso significa que as preces deverão ser dirigidas no sentido 
de concretização das Santas Tarefas que nos forem confiadas. E como santuário do espí-
rito que é, o Komyo-Shinden assume o aspecto interior. Portanto, as preces devem ser 
dirigidas no sentido de alcançar cada um, individualmente, a elevação de sua própria fé. 
Pela primeira vez os Ensinamentos sobre espírito-corpo e vertical-horizontal, serão melhor 
compreendidos (Guia do Solo Sagrado, esgotado, arquivo Secretaria de Tradução, IMMB) 

 
 

Contrariando esta finalidade original, o Komyo Shinden encontra-se atualmente com uma cobertura 

provisória, por estar sendo usado como sede de uma igreja filial, como mostra a foto tirada em 2007: 
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III.5.9    Okutsuki, os Sepulcros Sagrados 

Localizados no lado oeste de Shinsem-kyo, com a Montanha Kamiyama por trás, estão os 

sepulcros de Meishu-Sama e da Segunda Líder Espiritual, Nidai-Sama. Em local indicado 

sutilmente por ele mesmo um ano antes, o Okutsuki ocupa uma área de cerca de 4.000 m² na 

encosta de uma colina gramada, tendo no centro o seu sepulcro e, à esquerda, o de Nidai-

Sama. São dois elementos separados, em formato de meia esfera, cujas dimensões estão na 

proporção de 5 para 3, tendo o maior um diâmetro aproximado de 12 metros por dentro da 

murada que o circunda. 

       

O sepulcro de Mokiti Okada antes do falecimento de sua esposa e, atualmente, com os dois sepulcros. 
 
 

O sepulcro de Mokiti Okada foi construído em ambiente de fervorosa comoção, devido à sua 

passagem em 10 de fevereiro de 1955, por 1.200 voluntários leigos e 555 profissionais vindos 

de diversas regiões do Japão, que trabalharam naquele inverno, dia e noite, e durante os três 

dias que antecederam o funeral marcado para o dia 17 do mesmo mês. Nessa ocasião, o 

sepulcro pronto não estava coberto com as pedras que o revestem hoje, nem com a murada e a 

calçada que o circundam, construídas mais tarde. Os registros históricos contam que a 

existência de um sepulcro no interior de um parque de preservação paisagística e ambiental 

como o Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu e nele sepultar um corpo sem cremá-lo conforme o 

costume japonês é um fato de autorização quase impossível. Apesar disso, o “Pedido de 

Construção de Cemitério Privado”, entregue no dia 12, foi deferido oficialmente três dias 

depois. O sepulcro da Segunda Líder Espiritual, Nidai-Sama, foi construído 7 anos depois, em 

1962. 
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III.5.10   Mapa ilustrativo do Shinsen-Kyo, o Solo Sagrado de Hakone 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

                                                 
14 Ilustração de Silvana Almeida baseada em material de divulgação aos visitantes da Igreja Messiânica Mundial. 
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III.6       A cidade de Atami e o local do Solo Sagrado 

Atami, literalmente, significa “mar quente”. Assim como Hakone, é uma estação de águas 

termais com uma beleza natural especial porque fica à beira-mar. Além disso, por ser cercada 

de montanhas, possui clima bem mais ameno que o das cidades vizinhas. Situa-se na costa 

leste da península de Izu, a sudoeste de Tóquio, de onde dista 105 quilômetros. Com 62 km² e 

45 mil habitantes, ficou famosa também por ser o local do arquipélago japonês onde as 

ameixeiras florescem mais cedo. Embora tenha sido nos anos 30 um “point” turístico famoso 

procurado por casais em lua de mel, desde que as viagens internacionais tornaram-se mais 

acessíveis aos japoneses, Atami hoje é mais procurada pelas famílias japonesas que apreciam 

o turismo interno. Além das águas termais e os festivais das ameixeiras, o que movimenta a 

cidade atualmente é a arte exposta no Museu de Arte MOA no qual uma das obras mais 

procuradas é a réplica da historicamente famosa Casa de Chá Dourada, totalmente revestida 

de ouro, erguida em 1586 pelo xogum Toyotomi Hideyoshi (Atami 2004). 

 

 

Vista aérea da cidade de Atami com o Solo Sagrado à direita e o monte Fuji ao fundo .15 

 

Acredita-se que a Baía de Atami, cercada de montanhas, formou-se com o afundamento da 

base da cratera do vulcão Atami, cerca de 40 mil anos atrás. A escolha de Atami como local 

para a construção de um protótipo do paraíso, foi assim explicada por Mokiti Okada: 

                                                 
15 Foto: http://www.spa.or.jp/onsen_joho/atami/pic/atami-zenkei.jpg (acesso em 10/06/2009). 
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Meu objetivo é construir uma grande obra de arte em nosso país, harmonizando a beleza 
natural e a beleza artificial. Para isso, o primordial era a escolha do local. Assim, andei 
fazendo pesquisas por todo o território nacional e tomei conhecimento de que Atami era o 
melhor local, o local ideal. Nem é preciso dizer que Atami tem uma temperatura amena, 
possui termas, montanhas, mar e ilhas (Hatsushima e Ooshima), e que a vista paisagística 
da orla marítima, rica em linhas curvas, é algo incomparável. Além disso, a cidade está 
situada na região entre Kanto e Kansai, onde os meios de transporte são ótimos; fica perto 
também do Parque Nacional de Hakone e da península de Izu. Realmente é um local 
excelente, concedido por Deus (Alicerce do Paraíso, vol. Arte, no prelo). 

 
 
Mokiti Okada denominou o Solo Sagrado de Atami de Zuiun-Kyo, em que Zuiun significa 

nuvem auspiciosa e Kyo, terra, local. Assim, Zuiun-kyo significa um local onde paira no céu a 

nuvem sempre tida como a progenitora da fertilidade e, por conseguinte, onde está sendo 

semeado tudo de bom e fértil para o mundo. Apesar deste conteúdo místico e inspirador, a 

Igreja Messiânica do Brasil adotou em português um termo de conteúdo mais simples, 

traduzindo Zuiun-Kyo como Terra Celestial. Situado a duzentos metros de altitude na encosta 

montanhosa que cerca a cidade e de frente para a Baía de Sagami, a visão do mar que se 

estende até a linha do horizonte é a sua paisagem mais presente e marcante.  

 

 

A Baía de Sagami vista do Solo Sagrado de Atami, nos dias de hoje. 

 

A atividade de Mokiti Okada iniciou-se em Atami quando ele ali comprou uma casa em 

agosto de 1944, no bairro de Higashiyama. Mudando-se para lá em outubro, a casa seria 

utilizada como sua residência nos meses frios e temperados – já que os meses quentes seriam 

passados em Hakone – e para receber os membros e acompanhar a construção do Solo 

Sagrado de Atami. Devido à sua localização, Okada deu-lhe o nome de Solar da Montanha do 

Leste, Tozan-Sô. 
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O local para a construção do Zuiun-Kyo foi escolhido no outono de 1945, quando Okada e 

mais trinta seguidores, depois de visitarem o Pico Jikoku, retornaram numa caminhada através 

da montanha e, entrando em Atami, chegaram às proximidades do lugar onde, mais tarde, 

seria construído o Templo Messiânico. Nesse local e nesse mesmo ano, foi adquirido o 

primeiro terreno, com área de 16.500 m² que seria seguido por outras aquisições nos anos 

seguintes. Se hoje o local é cortado por ruas asfaltadas e residências de veraneio, naquela 

época era apenas um lugar montanhoso, fechado e de difícil acesso, para o qual só havia um 

estreito caminho de terra batida passando entre as árvores. Pode-se imaginar a expressão de 

surpresa do pequeno grupo de seguidores que o ouviu dizer numa sessão de entrevistas no 

Tozan-Sô: “Em breve, construirei, na montanha em frente, um prédio que comportará 

milhares de pessoas”.  

 

No ano seguinte, foi adquirido um terreno vizinho com aproximadamente 10.000 m² que, em 

conjunto com o primeiro terreno, deu uma aparência semelhante à que o Solo Sagrado tem 

hoje. A sua terraplenagem, que marcou o efetivo início da construção do Zuiun-Kyo naquele 

ano de 1946, começou a preparar o terreno para a construção da casa de administração onde é 

hoje o Alojamento Shin-Jin.  

 

A área, maior e mais acidentada do que a de Hakone, requereu um trabalho de grande escala, 

com cortes de montes e aterramento de depressões. Com na época não se dispunha de 

máquinas, devido às dificuldades do pós-guerra, a maior parte do trabalho teve de ser feita 

com a força braçal dos voluntários, a exemplo da remoção de terra e pedras explodidas com 

dinamite, que eram removidas com pás e colocadas em caixas até os vagões, que as retiravam 

da área. 

  

   

Voluntários na preparação do terreno do Templo Messiânico. A condição de voluntário pode ser 
facilmente vista pela roupa comum dos homens, diferente da usada pelos trabalhadores em construção.  
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Mokiti Okada visitando a obra e, à direita, voluntários em frente ao templo perto do acabamento; ao 
centro, um voluntário vestindo uniforme militar de ex-soldado.  

 

A obra prosseguiu com o corte da montanha no local onde seria construído o principal edifício 

do Zuiun-Kyo, o Templo Messiânico – cujo terreno só ficaria pronto no verão de 1950 – e 

com a construção das ruas internas. O grande volume de terra extraída foi utilizado não só 

para encher depressões como também para a formação de novas elevações, que resultaram em 

dois grandes jardins: o Jardim das Ameixeiras e a Colina das Azaleias.  

 

III.6.1     Elementos arquitetônicos e paisagísticos do Solo Sagrado de Atami 

 

A foto aérea acima mostra alguns dos principais elementos arquitetônicos e paisagísticos do 

Zuiun-Kyo que estudaremos a seguir: o Templo Messiânico ao fundo, a multicolorida Colina 

das Azaleias tendo no topo o semicircular Palácio de Cristal e, à esquerda, uma parte do 

Jardim das Ameixeiras.  
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III.6.2    Kyusei-Kaikan, o Templo Messiânico 

O Templo Messiânico atual resulta de três etapas de construção e ampliação realizadas pelos 

três primeiros Líderes Espirituais. A primeira etapa foi iniciada por Mokiti Okada em 1953 e 

concluída em 1955 após sua ascensão; a segunda, feita pela Segunda Líder Espiritual, Nidai-

Sama, entre 1959 e 1961; e a última etapa, realizada pela Terceira Líder Espiritual, Sandai-

Sama, de 1970 a 1972. 

 

O templo original teve seu projeto orientado por Mokiti Okada, que também acompanhou a 

sua construção até o último ano de sua vida. Com área total construída de cerca de 3.000 m² 

(os números exatos variam nas várias publicações a que tivemos acesso), foi planejado para, 

além da realização dos cultos, apresentar atividades artísticas como teatro, danças, projeção de 

filmes, possuindo inclusive um camarote para orquestra, destinado a concertos musicais. 

           

Templo Messiânico à época de Mokiti Okada, que aparece à direita no final de sua construção. 

 

Ao contrário da maioria das construções do Shinsen-Kyo de Hakone, erigidas no estilo típico 

da arquitetura japonesa, que prioriza a madeira, o templo de Atami foi construído em concreto 

armado, no estilo da arquitetura ocidental, inspirada, como vimos, nos projetos de Le 

Corbusier. E a estrutura de ferro de sua cobertura possibilitou o grande vão de uma nave para 

cerca de três mil pessoas. 

 

Com a autorização de construção expedida em 19 de setembro de 1952, suas obras foram 

iniciadas no início de 1953, sendo o Culto da Cumeeira realizado no dia 16 de outubro do 

mesmo ano. Porém, a conclusão de sua construção só pôde ocorrer em 1955, após a ascensão 

de seu idealizador, Mokiti Okada. Nos registros da Igreja constam os nomes dos seguintes 

responsáveis: a) Projeto arquitetônico: Mokiti Okada e Inaba Choji, do Escritório de 

Arquitetura Inaba Choji; b) Projeto de execução: Isakura Umetaro, do Escritório de 



 53 

Engenharia Isakura; c) Construção: Igreja Messiânica Mundial, sendo responsável técnico 

Shino Asaburo. 

 

Porém, como possuía um altar provisório e não dispunha de amplas instalações necessárias ao 

apoio litúrgico, quatro anos mais tarde, em 4 de fevereiro de1959, a Segunda Líder Espiritual 

lançou a Pedra Fundamental do novo altar e seus anexos definitivos em sua parte posterior, 

numa construção que recebeu o nome de Kyusei-Shinden (Santuário Messiânico). Seu estilo, 

contudo, marcou um retorno às linhas da arquitetura tradicional japonesa, apesar de ligado ao 

grande edifício da nave em estilo ocidental moderno. Não foram encontrados registros do 

motivo dessa mudança de estilo proposta pela Segunda Líder, mas supõe-se que foi devido à 

escolha do padrão tradicional xintoísta para os atos e objetos do cerimonial litúrgico. Seu 

telhado, feito em placas revestidas de bronze, é do tipo irimoya, em que a parte superior é 

feita em duas águas e a inferior, com caimento para os quatro lados. Suas paredes em blocos 

de pedra são revestidas internamente de tábuas de cânfora.  

 

O novo altar foi inaugurado em 4 de outubro de 1961, numa cerimônia que se repetiu por 

outros 20 dias, recebendo a presença de mais de 200 mil pessoas de todo o Japão e do 

exterior.  

 

 

Vista externa do Kyusei-Shinden no período de sua inauguração em 1961. 
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A nave e o altar antes da reforma e durante o culto de inauguração do Kyusei-Shinden. 

  

Interior do novo altar na inauguração: passagem das oferendas e a Segunda Líder em sua saudação 

 

 

Vista aérea do conjunto do Templo Messiânico às vésperas da inauguração do Kyusei-Shinden   
(Seiki no Saiten 1961). 

 

Tendo assumido o Trono de Kyoshu em 1962, a Terceira Líder Espiritual defrontou-se no 

final desta década com o grande número de membros que assistiam aos cultos do lado de fora 
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do templo pelo circuito interno de televisão. As obras de ampliação, iniciadas em 1970, foram 

inauguradas em abril de 1972. Além do aumento dos espaços físicos, as suas instalações 

técnicas também foram reformadas, sendo dotado de condicionamento de ar, equipamento de 

tradução simultânea, circuito interno de TV e vídeo, enfim, tudo o que dispunha a tecnologia 

da época. Com essa ampliação, o conjunto assumiu a mesma estrutura que possui atualmente. 

No térreo, ficam a recepção, os escritórios, a cozinha e o refeitório dos funcionários. Do lado 

de fora e ao lado da entrada, fica a loja de souvenirs e produtos da Agricultura Natural. Em 

seu primeiro piso localizam-se as salas de descanso para membros, um pequeno auditório, os 

escritórios da diretoria e uma sala de exposição contendo o memorial de Mokiti Okada. No 

segundo, situam-se a nave e o acesso ao altar do Kyusei-Shinden e no último andar, o 

mezzanino para a plateia superior. Os banheiros foram distribuídos por todos os pavimentos. 

O templo ainda dispõe de um estacionamento para 50 ônibus, aproximadamente.  

.  

A Terceira Líder Espiritual falando aos membros no novo Templo Messiânico de Atami. 

 

 

Exterior do Templo Messiânico nos dias atuais. 
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III.6.3    Inazuma-Kaidan, a Escadaria Relâmpago 

 

 
Essa escadaria liga a rua interna à entrada principal do Templo Messiânico, e a sua 

importância reside no fato de ter sido desenhada por Mokiti Okada com uma característica 

genial: o piso dos degraus não é plano, mas sim ligeiramente inclinado, o que torna a subida 

mais suave, sem prejudicar a descida. O desenho original do corrimão também é de Okada e 

seus vãos não são exatamente iguais por acompanhar os diferentes trechos de degraus e 

patamares. Seu nome deriva de seu formato em ziguezague, tal qual um relâmpago. 

 

III.6.4    Suisho-Den, o Palácio de Cristal 

 
 

Este pavilhão foi a última construção acompanhada diretamente por Mokiti Okada. 

Concebido por ele, seu projeto tinha uma característica rara na arquitetura japonesa da época: 

o grande balanço de sua cobertura. Construído para ser um salão nobre destinado à recepção 

de visitantes ilustres, era ao mesmo tempo, um magnífico belvedere da belíssima paisagem da 
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Baía de Sagami em frente ao Solo Sagrado de Atami.  

 

       
Paisagem descortinada do Suisho-Den: à esquerda, o mar e, à direita, os jardins do Solo Sagrado de Atami.   

 
A sua fachada semicircular, sem pilares, composta apenas por grandes painéis de acrílico que 

iam do piso ao teto, exigia uma cobertura semicircular com 11 metros de raio em balanço, 

somente apoiada na parte de trás. Como não se encontrou, na época, quem calculasse a 

dimensão das vigas de sustentação da cobertura, devido à raridade desta solução, o cálculo foi 

feito pelo próprio chefe do setor técnico do Ministério das Construções, o que facilitou, ao 

final da obra, a expedição do “Habite-se”, dado pela repartição competente do Estado. 

 

 

Detalhe da estrutura em ferro da cobertura em balanço do Palácio de Cristal 

 

Concluído em três meses de construção tocada dia e noite – de 17 de setembro a 11 de 

dezembro de 1954 – seu formato peculiar chamou a atenção do mundo arquitetônico da 

época, tendo sido visitado em várias ocasiões para estudos. 
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Foto de um dos grupos de voluntários que participaram da construção do Suisho-Den. 

 

Mokiti Okada denominou essa construção Palácio de Cristal por tê-lo adotado como símbolo 

do Mundo Cristalino, expressão cunhada por ele para qualificar o Paraíso Terrestre, o Mundo 

Ideal isento das impurezas causadoras da opacidade espiritual e onde não seria possível 

ocultar nenhum crime ou pecado. Porém, além desse simbolismo, esta construção tem um 

valor espiritual único para os messiânicos por três fatos marcantes que ali ocorreram no dia de 

sua conclusão: o pernoite de Mokiti Okada, a última e decisiva orientação que ele deu aos 

dirigentes da Igreja naquele dia (já que faleceria dois meses após) e a aparição de uma 

misteriosa “coluna de luz” vista por todos os presentes, entre dirigentes e membros. A última 

orientação dada aos dirigentes foi considerada a mais decisiva, por definir os requisitos da 

seleção do elemento humano para a qualificação sacerdotal, que seriam três: força de Johrei, 

força de conversão de novos membros e força em despertá-los ao servir. Estes critérios são até 

hoje utilizados pela Igreja Messiânica Mundial. 

 

 

Interior do Palácio de Cristal no dia 11 de dezembro de 1954 
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A “coluna de luz” foi uma misteriosa luminosidade surgida na cobertura do Palácio de Cristal 

que, verticalmente, se estendia ao céu, na ocasião em que Mokiti Okada estava presente em 

seu interior. Este fato foi assim narrado por um dos membros presentes, Masahisa Katsuno, 

que mais tarde viria ao Brasil para difundir a Igreja, tornando-se o seu primeiro presidente: 

 
 

Terminada a recepção ao Fundador, eu ia seguindo em direção ao Palácio de Cristal pelo 
caminho íngreme situado do lado direito da Colina das Azaleias. Por causa das plantas, 
não conseguia enxergá-lo do lugar onde estava, mas, subitamente, ouvi gritar: “Olhem! É 
luz!...” Olhando para cima, vi, no centro do telhado do Palácio de Cristal e um pouco para 
a esquerda, uma luz bem forte cujos raios, formando como que uma coluna, alcançavam o 
céu, brilhando ofuscantemente. Fiquei realmente impressionado. Os fiéis que me 
acompanhavam, também puderam ver o fenômeno, que durou apenas dois ou três 
minutos. Foi por breve espaço de tempo, mas ainda me lembro dessa ocorrência como se 
fosse hoje. [...] Essa experiência é, até hoje, o sustentáculo de minha fé. (Luz do Oriente 
2002, v.3, p.231). 

 
 

III.6.5    Tsutsuji-Yama, a Colina das Azaleias 

    
 

Com sua construção iniciada em setembro de 1951 e concluída em abril de 1952, esta colina 

de área aproximada de 3.000 m² foi também construída com parte da terra retirada da 

terraplenagem da área do Templo e inteiramente coberta com 3.600 pés de azaleias de 

diversas cores. Mokiti Okada a projetou para que seu formato arredondado fosse visto de 

qualquer direção, já ela estava no local mais favorável para se apreciar a paisagem 

descortinada do Zuiun-Kyo. As flores que desabrocham entre abril e maio tornaram esse local 
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um dos mais famosos cartões postais do Zuiun-Kyo e da própria cidade de Atami, atraindo 

muitos visitantes. Dois anos mais tarde, a colina receberia em seu topo outra construção 

marcante do Solo Sagrado, o chamado Palácio de Cristal, como mostra a foto abaixo. 

 

III.6.6    Baien, o Jardim das Ameixeiras 

Certamente por Atami ser famosa por suas ameixeiras e que são tema de um festival anual em 

sua homenagem, chamado de Ume Matsuri, que ocorre no Jardim das Ameixeiras pertencente 

à municipalidade, Mokiti Okada planejou homenageá-las com um jardim exclusivo para essa 

árvore cuja flor e fruto são tão apreciados pelos japoneses. 

 

Concluído na primavera de 1951 após um ano de construção, é caracterizado pela graça de 

suas pequenas elevações por entre trilhas estreitas e sinuosas, e pela elegância das 360 

ameixeiras muito antigas, a maioria com mais de cem anos de vida. Sendo inspirado no estilo 

Rimpa de Ogata Korin, pintor japonês do século XVII, representa a transposição para o 

ambiente natural da concepção artística do seu famoso Biombo de Ameixeiras com Flores 

Vermelhas e Brancas, Patrimônio Artístico do Japão, e que pode ser apreciado no próprio 

Museu de Arte do Solo Sagrado de Atami. A escolha das ameixeiras fora assim orientada por 

Okada aos jardineiros: “As ameixeiras que só dão flores têm pouco perfume. Por isso, 

plantem árvores que dêem frutos e que sejam muito antigas”. 

 

  
O Jardim das Ameixeiras visto do alto com a Casa de Cerimônia do Chá ao centro e visto da rua interna. 

 

As construções a seguir foram inauguradas após a ascensão de Mokiti Okada.  
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III.6.7    MOA Bijutsu-Kan, o Museu de Arte de Atami 

 

 

 

Originalmente, o Museu de Arte de Atami foi aberto provisoriamente em 1957, nas 

instalações do Templo Messiânico. Porém, seu novo edifício foi inaugurado em 1982, em 

comemoração ao 100º aniversário do nascimento de Mokiti Okada. Após dez anos de 

planejamento e construção, o novo edifício é em estilo ocidental, com três pavimentos e 

13.898 m² de área construída onde, além das salas de exposição, dispõe de sua própria sala de 

teatro Noh para 501 espectadores. Uma de suas principais particularidades é o acesso por 

meio de escadas rolantes através de um túnel por baixo da colina onde foi construído, com 

203 metros de comprimento..  

 

    

Hall central das escadas rolantes de acesso ao Museu e a baía de Sagami vista do seu lobby principal. 

 

A sua coleção, junto com o museu irmão de Hakone, reúne em torno de 3.000 obras 

colecionadas pelo próprio Mokiti Okada, essencialmente trabalhos clássicos do Extremo 

Oriente, como cerâmica (a maioria exposta em Hakone, pois suportam melhor o frio das 
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montanhas), xilogravuras Ukyo-ê dos séculos 17 a 19, caligrafias, biombos, esculturas 

búdicas, peças em laca e obras de famosos artistas da escola Rimpa de pintura, como Sotatsu, 

Koetsu, Korin, Kenzan, Neste acervo, constam três Tesouros Nacionais, 59 Importantes 

Propriedades Culturais e 47 Importantes Obras de Arte, como assim foram designadas pelo 

governo japonês (MOA 1991). 

 

Além de sua coleção, recentemente o Museu vem adquirindo marcantes obras ocidentais, 

como a escultura de Henry Moore “O Rei e a Rainha”, que recebe os visitantes na saída do 

túnel de acesso e pinturas de Monet, Rembrandt, Maillol, Bourdelle e artistas japoneses 

contemporâneos como Taikan Yokohama, Seiho Takeuchi e Seison Maeda. 

 

           

O interior do Teatro Noh e a réplica da sala de cerimônia do chá do Palácio Imperial de Kyoto. 

 

          

Uma das galerias e este pesquisador ao lado da escultura de Henry Moore O Rei e a Rainha, que 
recebe os visitantes na entrada. 16 
 

 

                                                 
16 Documento de viagem. 
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Plantas-baixas do Museu de Arte de Atami  
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(MOA 1998) 
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III.6.8    Gabinete do Líder Espiritual, Kyoshu-Sama 

Localizado discretamente em área adjacente ao Palácio de Cristal e raramente identificado 

pelos guias dos visitantes, já que não faz parte do roteiro de peregrinação dos messiânicos, o 

gabinete do Líder Espiritual expressa a própria postura deste frente à entidade: presente no 

Solo Sagrado, mas não ligado diretamente ao seu movimento cotidiano. 

 

 

Gabinete do Líder Espiritual, Kyoshu-Sama. 

 

III.6.9    Construções de apoio 

Além destes prédios principais descritos acima, existem outras construções de apoio 

administrativo, como:  

- Zuiun-Kaikan, um hotel para aproximadamente 300 hóspedes em apartamentos no estilo 

japonês, construído em 1964 para alojar os messiânicos e demais visitantes. 

- Daini Zuiun-Kaikan, um segundo hotel construído em 1969, mas atualmente utilizado como 

prédio de administração. 

- Alojamento Messiânico, também utilizado para hospedar os visitantes. 

- Alojamentos Feminino e Masculino, para hospedar funcionários e seminaristas.  

- Colégio Messiânico, para a formação dos seminaristas 

- Casa de Cerimônia do Chá do Jardim das Ameixeiras. 

- Escritório anexo. 

- Estacionamento para ônibus e automóveis. 
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III.6.10  Mapa ilustrativo do Zuiun-Kyo, o Solo Sagrado de Atami 
 
 

 

 

Mapa ilustrativo 17 e vista aérea do complexo do Solo Sagrado de Atami 

                                                 
17 Ilustração produzida especialmente para este trabalho e gentilmente cedida por Silvana Almeida. 
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III.7       A cidade de Kyoto e o local do Solo Sagrado 

Kyoto é uma cidade que fica na região central do Japão, atualmente com 1,5 milhão de 

habitantes. Antiga, com uma história de 1.200 anos, desde que foi estabelecida como capital 

do Japão no ano de 794, sob o nome de Heian-Kyo, passou a ser chamada de Kyoto somente 

após o século XI. Foi capital do Japão até 1868, época da Restauração Imperial, quando o 

centro político mudou-se definitivamente para Tóquio. Mesmo com o poder político passando 

a centralizar-se na nova capital, Kyoto não perdeu sua importância, sendo considerada até 

hoje para o povo japonês, como o único local onde ainda é preservada a cultura e a arte 

japonesa tradicional. Repleta de templos budistas, santuários xintoístas, centros para a prática 

da Cerimônia do Chá e da arte floral do Ikebana, Kyoto é também conhecida como “o coração 

do Japão” (Kyoto 2004). Kyoto e Nara, foram o berço do budismo no Japão, que utilizou a 

região como ponto estratégico para a expansão da filosofia e da cultura budistas em todo o 

país. Para Mokiti Okada, os seus dois templos principais são o Seiryouji (Shaka-do) e 

Hounen-in, porque neles são cultuados Buda e Amida. A estátua de Buda é considerada 

Tesouro Nacional do Japão. Sobre essas esculturas sagradas para o budismo japonês, o local 

onde se encontram e a sua própria relação com Kannon (Kanzeon Bosatsu, divindade da 

misericórdia búdica), Okada escrevera:   

 
 
Entre Shaka e Amida fica Kannon. Amida é homem e Buda é mulher. São como os pais 
de Kannon. Situação do Heian-Kyo: Kyoto é modelo do mundo búdico; Kannon, Amida e 
Shaka estão nesse local e o centro se torna Saga. Kyoto é a capital da arte e religião 
japonesas. Precisa se tornar o centro artístico do Japão. Hoje é Tóquio, mas não é correto e 
no futuro este título passará para Kyoto. É uma das tarefas de nossa igreja (Sekai Kyusei 
Kyo  1991). 

 
 

Para ele, Hakone e Atami não possuíam mais nada além de uma bela paisagem, enquanto 

Kyoto possuía uma história magnífica e uma riqueza cultural. Como apreciava também a sua 

geografia e o clima (o que ele mais admirava era a região não ter vento), Okada dizia que tudo 

que propiciasse a construção de um Solo Sagrado ali estava reunido.  

 

A determinação de Kyoto como local para o terceiro protótipo do paraíso surgiu quando 

Mokiti Okada passou a fazer as suas viagens missionárias pelo Japão, a partir de 1951. Em 

sua viagem a Kyoto, nesse ano, ele intuiu que ali deveria ser construído o Solo Sagrado que 

representaria o elemento Terra o qual, junto com Hakone, Fogo e Atami, Água, formaria a 

trilogia que impulsionaria a sua obra religiosa.  
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Quanto ao estilo, porém, haveria grande diferença com os outros dois Solos Sagrados. 

Enquanto o de Atami seria construído no estilo da arquitetura ocidental, o Solo Sagrado de 

Kyoto manteria o estilo puramente japonês, tanto nas edificações como nos jardins, sobretudo 

expressando as formas da antiga Kyoto, onde seriam unificadas as culturas das eras Heian, 

Higashiyama e Momoyama. Como exemplo, Okada citou o material que pretendia usar nos 

caminhos, que seriam cobertos de pedrinhas, ao contrário daqueles de Atami e de Hakone, nos 

quais ele teve que utilizar concreto, mesmo não sendo de seu gosto.  

 

O museu que ele pretendia construir ali seria também diferente daqueles de Atami e de 

Hakone. Seria um museu de artes búdicas, com as peças mais expressivas, sejam esculturas ou 

pinturas, dos vários templos da região. As obras de arte búdica de Kyoto eram consideradas as 

melhores do Japão, porém, como estavam espalhadas pela cidade, Okada pretendia reuni-las 

num museu, para permitir que os turistas, principalmente os do exterior que não dispunham de 

muito tempo para permanecerem na cidade, as pudessem apreciar. Seu propósito era solicitar 

aos templos budistas a autorização para que suas melhores peças fossem ali expostas, à 

exceção, claro, da imagem principal, que não deveria sair de seu local sagrado.  

 

III.8       Elementos arquitetônicos e paisagísticos do Solo Sagrado de Kyoto 

A primeira propriedade foi adquirida no outono de 1952, na região de Saga, no bairro de 

Sagano, região noroeste de Kyoto, local onde é mais conservada a paisagem da era Heian. Foi 

denominada por ele de Shunjyu-An (Vila Primavera-Outono), pelo seu objetivo de passar ali 

essas estações, já que o inverno passava em Atami e o verão, em Hakone. Considerado mais 

bonito no outono, o terreno o cativou por ser plano e cercado de montes baixos, além de ser 

em frente do lago Hirosawa. Possuía 41.400 m² e uma confortável residência, que foi utilizada 

por ele como ponto central de suas viagens à região. 

 

Mais tarde, outra propriedade, também uma casa de veraneio como a anterior, foi adquirida do 

outro lado da estrada, para servir de apoio à área principal, denominada Tihan-Tei (Casa à 

Beira do Lago). Posteriormente reformada, foi utilizada como centro das atividades religiosas 

e administrativas da região, bem como alojamento para os visitantes. A essas duas áreas, 

Mokiti Okada denominou Heian-Kyo, o Solo Sagrado de Kyoto.  
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O Heian-Kyo, o Lago Hirosawa e o bairro de Saga ao fundo revelam a atmosfera bucólica da região. 

 

             
Shunjyu-An: À esquerda, a entrada margeada por bambus e à direita a moradia usada por Okada em 
suas viagens à região. 
 
 
Tendo permanecido praticamente intacto durante um lustro, exatamente no outono de 2002, 

quando completaria 50 anos de sua aquisição, foi iniciada a primeira etapa de sua construção, 

com um projeto de paisagismo na área do Shunjyu-An e a construção de um moderno Centro 

de Aprimoramento no local do antigo Tihan-Tei, que foi inaugurado em 15 de fevereiro de 

2004.  
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Os caminhos sinuosos dos jardins do Shunjyu-An e o Centro de Aprimoramento do Tihan-Tei. 

 

Talvez na segunda etapa de construção, o Heian-Kyo se complete da forma imaginada por 

Mokiti Okada. Como esta etapa ainda não se iniciou, será um bom tema para os futuros 

pesquisadores. 

 

  

Vista aérea do lago Hirosawa com as duas áreas do Heian-Kyo circundadas em amarelo (à direita).  

 
 
No próximo capítulo, será apresentado um resumo histórico da construção do Solo Sagrado de 

Guarapiranga, o protótipo do paraíso brasileiro. 
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IV         Solo Sagrado de Guarapiranga: a história de sua 
construção  

 
Após a apresentação dos Solos Sagrados originais da Igreja Messiânica Mundial, no Japão, 

focalizaremos neste quarto capítulo a pesquisa relativa à construção do Solo Sagrado de 

Guarapiranga (doravante chamado apenas de SSG) da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, 

em um viés histórico.18 

 

A história do SSG será enfocada preferencialmente no envolvimento da comunidade 

messiânica na sua construção em vez de apenas na evolução dos aspectos técnicos da 

arquitetura e do paisagismo, sendo apresentada em cinco fases, organizadas nos subitens:  

IV.1  Primeira fase: 1955-1974 – Prelúdio histórico: da chegada da IMM no Brasil à compra 

do terreno do futuro Solo Sagrado.  

IV.2  Segunda fase: 1975-1985 – Do desbravamento do terreno à autorização da construção 

de um Solo Sagrado pela Líder Espiritual.  

IV.3 Terceira fase: 1986-1990 – Da criação da Comissão de Construção ao anteprojeto 

definitivo do templo.  

IV.4  Quarta fase: 1991-1993 – Do início da implantação do projeto paisagístico ao início da 

construção do templo.  

IV.5  Quinta fase: 1993-1995 – Do início da construção do templo à sua inauguração. (p.46) 

IV.6  Sexta fase: 1996-1998 - Do início da utilização do templo ao Culto de Consagração 

pela Líder Espiritual.  

 

A determinação dessas fases foi decorrente das mudanças significativas que os fatos limites 

trouxeram ao envolvimento da comunidade messiânica no desafiante projeto de 

transplantação de um Solo Sagrado do Japão para o Brasil. 

 

IV.1        Primeira fase: 1955-1974 – Prelúdio histórico: da chegada da IMM 
ao Brasil à compra do terreno do futuro Solo Sagrado 

 
Em 1954, uma jovem imigrante japonesa que objetivava trabalhar na agricultura foi o 

                                                 
18 Por razões heurísticas, informa-se que os dados e as fotos sem crédito específico foram obtidos por pesquisa 
nos registros da Secretaria de História da Igreja Messiânica Mundial do Brasil (ainda não publicados até a 
redação desta pesquisa), nos arquivos de matérias e fotos do Jornal Messiânico (hoje Revista Izunome) e 
entrevistas com pessoas envolvidas no projeto e construção do SSG. 
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primeiro membro da Igreja Messiânica Mundial a chegar ao Brasil, fixando-se inicialmente 

em Belém do Pará. Morando no interior e sem dominar a língua portuguesa, quase nada pôde 

fazer, nesse ano, na difusão de sua fé. Por isso, considera-se que o início oficial da difusão 

messiânica no Brasil se deu no ano seguinte, 1955, quando chegaram dois ministros enviados 

pela igreja-filial à que pertenciam no Japão. Trazendo endereços de japoneses instalados em 

São Paulo, Belo Horizonte e Londrina, começaram a visitação para prestar assistência de 

Johrei e formar novos seguidores, sendo o primeiro membro do Brasil formado nesse ano, em 

Belo Horizonte. Centralizados nesta assistência, que é a principal atividade dos messiânicos, o 

número de adeptos foi aumentando e a atividade, que inicialmente era no domicílio dos 

primeiros membros, necessitou da abertura de unidades exclusivas, alugadas para a atividade 

religiosa, onde se pudessem oficiar as cerimônias litúrgicas e dar aulas para os futuros 

membros.  

 

Assim, em 1961, quando o total de messiânicos brasileiros chegava a quase 1.300 membros, 

os messiânicos de Bastos, uma pequena cidade interiorana do estado de São Paulo, possuidora 

de uma colônia japonesa numerosa,19 levantaram quatro paredes em um terreno doado para 

nelas entronizar o altar, naquela que seria a primeira unidade construída no Brasil. 

 

Com o surgimento de diversas outras unidades em outros estados, como Paraná e Minas 

Gerais, os pioneiros começaram a sonhar com a construção de uma Sede Central brasileira. 

Nessa época, a existência de um Solo Sagrado no Brasil, a exemplo dos que foram 

construídos no Japão pelo fundador, Mokiti Okada, parecia uma realidade tão distante que 

poucos sequer sonhavam com isso.  

 

Em 15 de junho de 1962, na cidade de São Paulo, Masahisa Katsuno – um dos primeiros 

ministros que chegaram ao Brasil em 1955 – estabeleceu a Sede Central da Igreja Messiânica 

Mundial do Brasil, em local alugado, tornando-se o seu primeiro presidente. Dois anos 

depois, foi adquirido um espaçoso imóvel na Rua Morgado de Matheus, no bairro residencial 

de Vila Mariana, não muito distante do centro da cidade de São Paulo, onde hoje está o 

Edifício Mokiti Okada, que congrega as sedes das entidades que compõem o grupo. Mais 

tarde, em 18 de julho de 1965, ao visitar o Brasil pela primeira vez, o presidente mundial, 

                                                 
19 Bastos foi fundada em 18 de junho de 1928 por um imigrante, Senjiro Hatanaka, então representante de uma 
autarquia japonesa ligada à imigração, para receber uma comunidade agrícola nipônica recém-chegada ao Brasil 
e hoje possui a maior porcentagem de habitantes de origem asiática no estado de São Paulo. 
http://www.bastos.sp.gov.br/historico.php#historia  (acesso em 10/9/2008). 
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Shigueru Fujieda, inaugurou a sede de então, composta por uma ampla casa com fundos para 

um grande galpão que servia como nave para cultos, aulas de aperfeiçoamento e reuniões. 

Nessa época, dez anos depois da outorga do primeiro membro no Brasil, o total de 

messiânicos em todo o país não alcançava 6.000 membros. 

 

Quando o ano de 1974 trouxe a primeira visita ao Brasil da Líder Espiritual, Itsuki Okada, 

cujo nome religioso é Kyoshu-Sama, os messiânicos já somavam 35.000 membros 

distribuídos em 70 unidades espalhadas pelo Brasil. O imóvel da Rua Morgado de Matheus já 

estava ficando pequeno, e já se pensava numa nova Sede Central, que, no futuro, pudesse ser 

o centro da fé e de todas as atividades messiânicas. O relato desse desejo à Líder Espiritual foi 

o início da transformação do sonho da nova sede nacional em realidade.  

 

Assim, quando a Líder Espiritual visitou a capital Brasília, o plantio feito por ela de uma 

muda de pau-brasil, a árvore símbolo do país, marcou o início da Campanha da Grande 

Construção. Era o dia 10 de setembro de 1974. 

 

Segundo um dirigente da época, Hitoshi Nishikawa, após o retorno da Líder Espiritual ao 

Japão, foram feitas muitas buscas de terrenos próximos a São Paulo, nas regiões das rodovias 

Anchieta e Imigrantes, sem se encontrar nenhum conveniente. Foi quando um pintor japonês 

radicado no Brasil, Manabu Mabe, bem conhecido pela direção da igreja, indicou um corretor 

especializado em grandes propriedades, que, por sua vez, apresentou um fazendeiro chamado 

Albano de Almeida Reis, proprietário de uma gleba de 327.500 m², às margens da represa de 

Guarapiranga, na zona sul da cidade de São Paulo. 

 

Outro dirigente, Katsumi Yamamoto, afirmou que o terreno foi escolhido, apesar do preço ser 

alto para as condições da igreja na época, porque a vista do lago da represa com uma ilhota 

bem em frente ao terreno trazia a lembrança do Solo Sagrado de Atami, que também era 

localizado em frente de uma baía com uma ilha ao longe. 20  

 

O Jornal Messiânico de novembro/1974, editado pela igreja, informou toda a comunidade 

messiânica sobre o novo passo dado e apresentou a primeira fotografia do local, relatando que 

a aquisição fora realizada em 25 de setembro e que o objetivo era tornar o local útil também à 

                                                 
20 Relato feito a este pesquisador em entrevista no dia 28/8/2008. 
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sociedade em geral, sendo que os trabalhos só seriam iniciados em 76 ou 77: 

 

Primeira foto do local publicada pelo Jornal Messiânico de novembro de 1974 
 

 
IV.2        Segunda fase: 1975-1985 – Do desbravamento do terreno à 

autorização da construção de um Solo Sagrado pela Líder 
Espiritual. 

 
No diário do primeiro caseiro, Zenkichi Kojima, no dia 3 de dezembro de 1975, consta:  

 
 

A partir de hoje, começo a trabalhar no terreno da futura Sede Central. A princípio ficarei 
subordinado aos reverendos Yamamoto e Nishikawa. Hoje fui de ônibus até a avenida 
(atual av. Teotônio Vilela) e dali peguei um táxi até o terreno. Custou 40 contos e foi pago 
pela sede. 

 

 

A dificuldade oferecida pelo local pode ser bem vista no depoimento da sra. Kojima, esposa 

do caseiro:  

 
 

Com 11 filhos mudamos para o terreno, onde sem água, sem energia e muito mato, 
tivemos que iniciar uma nova vida. Outro desafio era levar os filhos para a escola a 7 km 
de distância no bairro Casa Grande, onde também ficava o mercadinho. Quando chovia o 
caminho virava lama, aí começamos uma horta de verduras, legumes e flores, e as mais 
bonitas eram oferecidas à Sede Central. 

 
 
No dia 20 do mesmo mês de dezembro chegaram 10 pessoas da cidade de Atibaia para carpir 

o entorno da casa e consertar a entrada, tornando-se assim o primeiro grupo dos milhares de 

voluntários que ajudaram a construir o Solo Sagrado de Guarapiranga, nos vinte anos que se 

seguiram até a sua inauguração. 
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1974: grupos dos desbravadores pioneiros. 

 

As áreas de mata nativa eram intocáveis; porém, o terreno que já fora desmatado pelos 

proprietários anteriores e abrigara um haras, estava coberto de mato e necessitava de limpeza 

e preparação para o seu uso. 

 

Com o surgimento desse grande terreno, o sonho de um Solo Sagrado, e não apenas de uma 

sede nacional, já começava a fazer parte do imaginário dos membros pioneiros. E a lembrança 

dos Solos Sagrados originais já não era exclusiva dos ministros que vieram do Japão, fato 

exemplificado pelo comentário de um membro pioneiro da época, o sr. Masanobo Yoshida, da 

cidade de Mogi das Cruzes, que afirmara que “a grande extensão e quietude da represa, a 

topografia do terreno, tudo impressionava e fazia imaginar uma miniatura do Solo Sagrado de 

Atami”. 

 

IV.2.1     Depoimento de voluntários desbravadores da época 

Dentre os diversos depoimentos colhidos pela Divisão de História de alguns dos primeiros 

voluntários a desbravar o terreno e que revelam a condição da área e da região, bem como das 

expectativas que todos tinham quanto à sua futura utilização, destacamos estes:  

 

Maria de Lourdes Araújo As primeiras azaleias, fomos nós que plantamos. As 
criancinhas também ajudavam a plantar. Hoje em dia, essas criancinhas estão com mais de 
30 anos. Sou membro desde 1971 (31 anos), tenho 72 anos de idade, meu filho Edson 
também dedicou bastante aqui. Naquela época, não havia essa estrada; era de terra e era 
comum o carro patinar em vários locais. Era muito gostosa essa dedicação, nós não 
esquecemos. O Sr. Kojima (o caseiro) falava que aquele local ia mudar muito "vocês não 
vão reconhecer" e realmente hoje a gente vê. Duas coisas que marcaram e que não 
esqueço foram as dedicações com azaleias e as dedicações atrás do atual Templo. Toda 
vez que venho ao Solo Sagrado, olho a parte de cima atrás do Templo e me vejo 
dedicando lá. Vemos como está bonito agora! Havia um lagarto que vinha sempre comer 
com a gente. De vez em quando, apareciam cobras na horta e, às vezes, víamos tucano, 
macaco etc. 
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Antônia Maria da Silva: Sou membro há 27 anos. Bem no início da construção, não 
tinha nada. Íamos eu e o Edmilson de carro, não tinha nem perua. Depois formamos uma 
equipe e começamos a fazer os primeiros jardins, plantávamos coqueiros, limpávamos as 
azaleias e nós mesmos fazíamos as vassouras de bambu. O meu sentimento ao dedicar era 
que Meishu-Sama me usasse como instrumento. Até debaixo de chuva dedicamos e não 
sonhávamos que seria esta obra magnífica que é hoje. O dia em que vieram os engenheiros 
e topógrafos para marcar o local e dar início aos projetos, eu estava aqui. 
 
Miguel Haderspeck: No ano de 1975 fui pela primeira vez ao terreno do futuro Solo 
Sagrado. Na época tinha um Volkswagen 1965, com o qual empreendi a aventura de 
chegar até lá, juntamente com outro membro. A estrada era péssima, mas conseguimos 
chegar. Encontramos, logo após a entrada, uma casinha abandonada, um poço tapado com 
tábuas e vimos também uma capelinha. Surgiu o comentário entre nós que o antigo dono 
deveria ser um religioso. Atravessamos o mato e chegamos ao ponto mais alto do terreno, 
de onde se podia ver o bairro de Santo Amaro. A minha primeira impressão ao ver aquele 
terreno não foi nada positiva. Vendo as casas velhas, os poços mal cuidados, o barracão e 
o banheiro tão antigos, enfim, olhando ao meu redor, tive uma sensação de vazio, 
abandono e comecei a imaginar quanto trabalho não seria necessário para transformar 
aquele local em Solo Sagrado. Porém, na viagem de retorno, refletindo, senti que, quando 
estive no ponto mais alto do terreno, foi como se estivesse novamente em Atami olhando 
para a Baía de Sagami, que conheci com a caravana de abril de 1974 e que ali seria um 
local onde haveria muita dedicação. Dediquei muitas vezes no desmatamento, plantação 
de azaleias e gramas, construção de galpões, dirigindo trator para transporte de materiais 
de um lugar para outro, conserto e manutenção de máquinas em geral, transplante de 
árvores, construção de diversos bancos de madeira que hoje estão espalhados pelo Solo 
Sagrado e nas festas juninas realizadas pela Igreja. Dediquei também na preparação do 
terreno para a Consagração, na Cerimônia de Lançamento da Pedra Fundamental e na 
Inauguração como intérprete para os membros das caravanas vindas da Áustria e da 
Alemanha. Hoje participo ativamente dos Cultos realizados no Solo Sagrado do Brasil e 
agradeço a Deus, Meishu-Sama e aos meus antepassados essa permissão. 

 

IV.2.2     Desativação da capelinha existente no terreno 

 

     

Capelinha construída pelo antigo proprietário. 

 

Em 1976, foi feita a desativação e a demolição de uma pequena capela existente no terreno. 

Segundo relatos dos antigos moradores, o dono da fazenda que deu origem ao terreno do Solo 

Sagrado, teve um filho que nasceu muito doente, porém, foi milagrosamente curado. Como o 

pai tinha muita fé em Nossa Senhora Aparecida, ele construiu uma capela em sua 
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homenagem, a qual ali permaneceu durante muitos anos. Na ocasião de sua desativação, 

dirigentes da Igreja Messiânica realizaram um culto em agradecimento pela proteção do 

terreno até aquele momento e, em seguida, com respeito, foi feita a sua demolição. 

 

 

Futuro idealizador do SSG, Tetsuo Watanabe (esq.) em sua primeira visita ao terreno em 25/5/1977.  

 

IV.2.3     A primeira utilização do terreno: as festas de confraternização 

As atividades de desbravamento e manutenção continuaram com uma média de 600 

voluntários por mês. Como as dimensões do terreno permitiam a reunião de um grande 

número de pessoas, paralelamente ao esforço de desbravamento, começou-se a utilizar o local 

para a realização de confraternizações entre os membros. Surgiram então as festas juninas, 

famosas na época e que, a cada ano, foram aumentando em número de participantes. Em 

1977, foi feita a primeira, que reuniu cerca de 9.000 pessoas não só de São Paulo como 

também de outros estados. Foi considerada um grande desafio, pois não havia nenhuma infra-

estrutura no terreno e era necessário montar tudo, inclusive banheiros.  

 

      

Festa junina de 1977 e aspecto dos ônibus estacionados dentro do terreno. 
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Um fato que bem exemplifica esta situação ocorreu na saída da festa, quando se formou um 

grande congestionamento causado pelo atolamento de um dos ônibus que estacionou dentro 

do terreno, como mostra a foto acima. Esta festa junina se repetiu no ano seguinte, porém sem 

nenhum dado registrado. 

 

IV.2.4     A Cerimônia de Consagração do terreno 

As festas também serviram como preparação da estrutura organizacional para reunir 

quantidades cada vez maiores de pessoas no terreno. Seu ápice deu-se com um evento que 

reuniu 42.000 pessoas: a cerimônia de consagração do terreno realizada em 11 de agosto de 

1979, chefiada pelo presidente da Comissão de Assuntos Externos da Igreja do Japão, 

reverendo Akishigue Matsumoto. 

 

       

Cerimônia de Consagração do Terreno em 11 de agosto de 1979.  

 

Assim relata o Jornal Messiânico na edição do mês seguinte: 

  
 

Num dia ensolarado e seco, vibravam de emoção os corações dos 42.000 membros e 
freqüentadores que participaram da Consagração do Terreno do Protótipo do Paraíso 
Terrestre no Brasil. Fogos e bandeirinhas deram as boas-vindas à comitiva que vinha do 
porto de Socorro em 2 iates e 4 barcos pequenos que aportaram no ancoradouro 
especialmente construído na propriedade. Recebida ao som do Hino do Congresso 
Nacional a comitiva subiu ao ponto mais alto do terreno, onde havia um Altar 
improvisado para oficiar a cerimônia. 
Com o céu colorido por balões a comitiva apreciou os trajes típicos brasileiros numa 
apresentação feita pelos jovens e a demonstração de artes e esportes orientais e ocidentais 
como karatê, quadrilha e samba. Finalmente, crianças vestidas de índio homenagearam a 
comitiva que elevou um brinde àquele dia apoteótico e feliz para os messiânicos 
brasileiros. 

 
 
As festas juninas se repetiram nos anos seguintes, tendo reunido 15.000 pessoas em 1980 e 
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22.000 pessoas em 1981; estas últimas, vindas em 280 ônibus e 4000 carros, além de 20 

caminhões de serviço. É interessante notar que não existem registros referentes aos anos de 

1982 a 1984, provavelmente devido aos reflexos vividos pela igreja brasileira de um conflito 

interno ocorrido na Igreja-mãe no Japão. 

 

IV.2.5     O encontro no Japão com a Líder Espiritual 

No mês de julho de 1985, representantes dos conselhos deliberativo e fiscal viajaram em 

caravana à Sede Geral no Japão para participar das reuniões do Concílio de Renovação da 

Igreja que se realizava na ocasião e que visava à solução do conflito interno surgido três anos 

antes. No arquivo histórico da IMMB, consta o seguinte trecho do relato desta viagem feito 

por um dos membros do conselho deliberativo, reverendo Pedro Partesan:  

 
 

Enfim, chegou o grande dia de nos encontrarmos com os diretores do Solo Sagrado. 
Primeiro, fomos recebidos pelo nosso presidente reverendo Tetsuo Watanabe, a quem 
solicitamos nos orientar sobre o relatório que faríamos. Comunicamos, então, a ele a idéia 
sobre o pedido de construção do Altar dos Antepassados. Com esse espírito e convictos 
daquilo que queríamos, entramos na sala onde nos aguardavam 3 reverendíssimos que 
faziam parte do Conselho Geral da Igreja. Solenemente nos cumprimentamos e fui o 
segundo a fazer o relatório. Tendo exposto todo o assunto, conclui dizendo que tinha um 
pedido muito especial a fazer. Após o consentimento do reverendíssimo, emocionado, 
expus o desejo de ganharmos a permissão para construir o Altar dos Antepassados no 
Brasil. Salientei e justifiquei o quanto achava importante essa Obra e da imensa alegria 
que nossos membros certamente sentiriam. Os três reverendíssimos se olharam e por um 
certo tempo, que me pareceu uma eternidade, conversaram entre si. Em seguida, um deles 
esclareceu que ao nos encontrarmos com Kyoshu-Sama (a Líder Espiritual) 21 em seu 
gabinete no dia seguinte, nos dariam uma resposta. [...] No dia seguinte, à hora 
programada nos encontramos com Kyoshu-Sama. Fomos apresentados a ela pelo 
reverendo Watanabe e novamente coube-me a tarefa de fazer o relatório em segundo 
lugar. Depois desse momento inesquecível, Kyoshu-Sama disse-nos que em setembro 
estava desejando fazer uma viagem ao Brasil e que ao chegar em Guarapiranga, pisando 
em seu solo, ela iria responder se poderíamos ou não construir o Altar. 

 
 
Do grupo ligado ao Brasil, também participaram desta audiência Tetsuo Watanabe e Katsumi 

Yamamoto, presidente e vice-presidente da IMMB; Carlos Antunes Coelho, Waldemar 

Nogueira e Isnard Campelo, membros do Conselho Deliberativo; João Lopes dos Santos, 

membro do Conselho Fiscal; Léo Rodrigues de Almeida, secretário geral da Comissão de 

Reestruturação da IMMB; Katsuyuki Moriyama, ministro japonês radicado no Brasil, e Júlio 

Barbieri Jr., um dos ministros brasileiros da primeira turma de jovens estrangeiros formada no 

Japão. 

                                                 
21 Kyoshu-Sama é o nome religioso do (a) Líder Espiritual da Igreja Messiânica Mundial. 
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Atami, junho de 1985: encontro da Líder Espiritual com o Conselho Deliberativo da IMMB. Na frente, 
T. Watanabe, Léo Almeida, João Lopes, Waldemar Nogueira, Kyoshu-Sama, Y. Matsumoto, P. 
Partezan, S. Kamiyama. Ao fundo, K. Yamamoto, K. Moriyama, J. Barbieri, C. A. Coelho, I. 
Campelo, K. Horiuti e M. Hasegawa.  

 

Quatro anos mais tarde, o presidente Watanabe relataria que a resposta já teria sido dada a ele 

pela Líder Espiritual naquela ocasião: era preciso construir não o Santuário dos Antepassados, 

mas sim o Solo Sagrado do Brasil, que se tornaria a ponte para a difusão mundial. Watanabe 

relembrou o fato de que todos os que ouviram levaram um susto, mas ficaram contentes.22 

  

IV.2.6     A Líder Espiritual visita o terreno e autoriza a construção 
 
Em maio de 1985, concluiu-se o asfaltamento da estrada de acesso, a Estrada do Jaceguai, e, 

em agosto, foi inaugurado o primeiro altar provisório, inspirado no Templo Komyo do Solo 

Sagrado de Hakone, preparado para receber a Líder Espiritual. 

 

                   

           Voluntários orando perante o altar provisório.                           Templo Komyo, em Hakone. 

                                                 
22 Jornal Messiânico, edição de outubro de 1989. 
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Aspecto do Solo Sagrado de Guarapiranga em 1985, com o altar provisório no centro. 

 

No dia 15 de setembro de 1985, foi realizado o Culto Especial com a presença da Líder 

Espiritual e 51.464 participantes, em comemoração aos 50 anos de fundação da IMM e aos 30 

anos de difusão no Brasil.  

 

                                                             

A Líder Espiritual, com o então sucessor (hoje 4º Líder) ao seu lado, e comitiva no altar provisório e a 
multidão de fiéis no Culto Especial. 

 

Entre os participantes, 307 vieram de Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e Peru. Dois mil e 

trinta automóveis e 1.032 ônibus preencheram quase todo o espaço disponível no Solo 

Sagrado e na vizinhança. 

Dois dias depois, enquanto todos ainda vibravam com as emoções do dia 15, a Líder 

Espiritual fez uma visita particular ao grande terreno. Nesta ocasião, um fato curioso 
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aconteceu: um pequeno incêndio se iniciou na mata da pequena ilha bem em frente ao local 

em que estavam. Admirando o fogo que aumentava, a Líder disse, apontando para cada local 

com determinação: “Fogo, água, terra. Isto é um kata (modelo) revelado por Deus. Aqui é a 

terra escolhida por Meishu-Sama para construir o Solo Sagrado”. 

 

 
A Líder Espiritual, os presidentes mundial e do Brasil, dirigentes e convidados no dia de visita ao terreno. 

 

IV.3       Terceira fase: 1986-1990 – Da criação da Comissão de Construção 
ao anteprojeto definitivo do templo 

 
Com a autorização dada pela Líder Espiritual para o início dos estudos da construção do 

Protótipo do Paraíso Terrestre do Brasil, foi criada no ano seguinte a Comissão Técnica de 

Assessoria, inicialmente com 25 profissionais voluntários (recomposta em 1987), para 

conduzir os trabalhos relativos às obras do Solo Sagrado e que passou a se reunir 

semanalmente. Assim, em junho de 1986, foi aberta concorrência para a apresentação de 

anteprojetos para o primeiro alojamento de visitantes sendo também formada uma grande 

Comissão de Construção integrada por todos os ministros responsáveis das unidades da 

Igreja.  

 

Buscando se identificar com o sentimento de Mokiti Okada ao construir os Solos Sagrados 

originais no Japão, todas as pessoas envolvidas com a construção, inclusive os técnicos como 

engenheiros, arquitetos e paisagistas, passaram a estudar os seus textos relativos ao assunto. E 

com a inauguração do alojamento para 42 hóspedes no ano seguinte, foi iniciado um 

programa de aprimoramento para os messiânicos de todo o país, que para lá se dirigiam em 

caravanas enviadas pelas igrejas regionais. 
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Reunião da Comissão Técnica de Assessoramento em maio de 1988, na Sede Central, tendo ao fundo 
a engª Evelyna Bloem e o engº Walter Grazzi, coordenador da comissão. 

 

Nas reuniões semanais e voluntárias da Comissão Técnica de Assessoramento, destacavam-

se, entre os componentes mais assíduos, os engenheiros civis Evelyna Bloem Souto e Fábio 

Márcio I. Figueiredo, os arquitetos Carlos Pinilla Krauss e José Alberto Bezerra, o engenheiro 

elétrico Nilton Seyti Ida e o técnico em agrimensura Sérgio Litholdo. A atmosfera reinante 

entre os voluntários da Comissão Técnica de Assessoramento foi bem expressa, anos mais 

tarde, pelas palavras de Evelyna Bloem ao final de seu depoimento à comissão de história da 

IMMB: 

 
 

Foi um marco na minha vida, uma convivência muito marcante. O desafio era como 
harmonizar tudo: o sonho do arquiteto, a solidez dos engenheiros, as orientações dos 
reverendos, a limitação financeira. Foi praticamente a última obra de minha carreira. Foi 
um coroamento. 

 
 

IV.3.1     Os primeiros estudos para o SSG dos alunos do prof. Sawaya 

Evelyna Bloem, que já havia participado de diversos trabalhos de porte como o metrô de São 

Paulo, barragens, aeroportos e que ingressara como membro da Igreja poucos meses antes, 

assim narra o encontro com o arquiteto que mais tarde seria escolhido para desenvolver o 

projeto do templo, Sylvio de Barros Sawaya: 

 

Quando comentei sobre o projeto da Igreja Messiânica de construir um protótipo do 
paraíso aqui na Terra com um amigo-irmão, o arquiteto Sylvio de Barros Sawaya, então 
professor da cadeira de arquitetura da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo – FAU-USP, estava terminando alguns estudos para a América 
Latina encomendados pelo governador Franco Montoro. Ele ficou entusiasmado com o 
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desafio que o tema apresentava e foi quando surgiu a idéia de organizar um curso de pós-
graduação na FAU-USP sobre arquitetura de templos, tendo como primeiro exercício (o 
curso teve dois temas de estudo) o projeto “Protótipo do Paraíso” da Igreja Messiânica. 
Como, à mesma época, a USP passou a exigir pós-graduação aos seus professores, os mais 
destacados se inscreveram. 

 
 

Tendo incluído o tema Protótipo do Paraíso em seu curso de pós-graduação sobre arquitetura 

de templos na FAU-USP, Sawaya solicitou que esclarecimentos sobre a filosofia de Mokiti 

Okada fossem dados a seus alunos, o que foi feito pelo reverendo Léo Rodrigues de Almeida, 

vice-presidente da Fundação Mokiti Okada e assessor especial do presidente da Igreja, e pelo 

engenheiro civil e também ministro, Walter Grazzi, que explicou as instalações necessárias. 

Após dois meses, os anteprojetos dos 19 alunos foram apresentados. Os trabalhos individuais 

foram reunidos numa exposição itinerante iniciada no campus da USP. De 26 de novembro a 

6 de dezembro, a exposição passou pela Sede Central da IMMB e depois seguiu para a Sede 

Geral da Igreja em Atami, Japão, onde foi apreciada pela direção mundial da Igreja 

Messiânica e pelos membros japoneses. 

 

          

Aspecto da exposição dos projetos em agosto de 1987 na Sede Central da IMMB, em São Paulo. 
 

Sobre esta primeira exposição, o prof. Sylvio Sawaya comentou: 
 
 

Todo curso tem um período áureo, depois a curva do entusiasmo cai para ser retomada 
pouco depois. E foi a idéia do ministro e engenheiro Mário Cezar de promover uma 
exposição dos trabalhos que reacendeu o ânimo, pelo que sou muito grato. Desejo que os 
trabalhos sejam encarados como exercícios escolares, sem qualquer outro intuito, senão o 
de discutir a questão proposta e de colaborar neste grande empreendimento dos 
messiânicos.   

 
 

Em 30 de novembro, a Comissão de Construção, assessorada pelo professor Sylvio, apreciou 

os trabalhos dos alunos e depois estudou separadamente cada anteprojeto junto com seu autor, 
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dissecando e ampliando os vários aspectos de cada trabalho. O professor comentou na época: 

“Foi uma das mais agradáveis e talvez a mais profunda conversa sobre arquitetura que tive na 

minha vida profissional”.  

 

IV.3.2     O primeiro anteprojeto do templo 

Em março de 1988, dentre os 19 projetos, a Igreja escolheu quatro e contratou seus autores, os 

arquitetos Sylvio de Barros Sawaya, Marcello Fragelli, Teru Tamaki e Ubirajara Gilioli, para 

apresentarem apenas anteprojetos para o templo do Protótipo do Paraíso. Em 30 de setembro, 

os quatro estudos preliminares foram apresentados em nova exposição na Sede Central, que 

incluía as maquetes. No início de novembro, os quatro anteprojetos foram levados ao Japão e 

apresentados à direção mundial da Igreja, que selecionou o projeto de Sylvio Sawaya como o 

que melhor atenderia aos requisitos do templo do Solo Sagrado.  

 

Nessa ocasião, um encontro informal entre Tetsuo Watanabe, presidente da IMMB, 

idealizador de toda a obra, e os arquitetos, teria grande significado posteriormente, quando 

este projeto escolhido não pôde ser construído. Neste encontro, Watanabe transmitiu a sua 

visão do templo ideal para o local do Solo Sagrado, que diferia muito do que havia sido 

projetado até então. Segundo ele, haveria três elementos principais: um altar coberto, com os 

três santuários, sendo o central para o Criador do universo, o da direita (do observador) 

dedicado ao fundador Mokiti Okada e o da esquerda, aos antepassados; uma alta torre acima 

do santuário central como que captando a energia cósmica e uma nave ao ar livre com 

arquibancadas em círculo, tipo teatro de arena, para milhares de pessoas. Embora esse fosse o 

seu templo ideal, Watanabe sabia que esta ideia de nave ao ar livre dificilmente seria aceita 

por todos da comissão de construção, já que era possível na ocasião construí-la coberta.23  

 

Tendo sido escolhido o seu anteprojeto, o professor Sawaya, em seguida, convidou os demais 

para comporem a equipe do projeto definitivo. O estudo tinha como características principais: 

um templo circular coberto para 4.000 pessoas sentadas, sendo 2.800 na nave e 1.200 no 

mezzanino; um subsolo com área útil de 7.800,00 m² para abrigar todas as atividades de apoio 

e a infra-estrutura administrativa. Além da planta circular, seu mais significativo elemento 

arquitetônico era a torre que encimava o altar, situado quase na tangência posterior da nave. 

                                                 
23 Relato obtido em entrevista a este pesquisador no dia 21/11/2007. 
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  Croquis da perspectiva com vista do altar, torre e escadaria – 6.6.89 

 

 

 

 

 
Elevações  
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Cortes 

 

Existe um registro interessante sobre a direção da implantação do templo no terreno de 

Guarapiranga. A intenção inicial foi seguir o exemplo da implantação do Templo Messiânico 

do Solo Sagrado de Atami construído por Meishu-Sama, onde, no solstício de inverno (23 de 

dezembro no hemisfério norte), os raios do sol na aurora entram pela frente e iluminam o 

altar. Assim descreveu o arquiteto Sawaya a respeito da implantação em Guarapiranga: 

 
 

A luz do solstício de inverno, cujo local de nascimento do sol foi documentado pelo 
ministro Engº Walter, surgiu como hipótese para a primeira implantação do templo na sua 
forma atual. Ela permitia uma terraplanagem menor e a marcação pelos dois solstícios: no 
de inverno, a entrada e o Altar na aurora, no de verão, o recinto de Deus ao meio dia. 

 
 
Porém, na consulta à Sede Geral do Japão, esta informou que não seria adequada aquela 

direção, indicando o rumo em que foi feita a implantação atual e definitiva. Segundo Walter 

Grazzi, a principal razão que impediu o posicionamento inicial foi a paisagem que seria vista 

à frente do templo, um estreito braço do lago da represa (que desaparece nos dias em que a 

cota está baixa) ao invés da bela e ampla vista da represa em frente. Como a Beleza deve ser 

uma característica essencial de um protótipo do paraíso segundo a doutrina de Mokiti Okada, 

foi nesta direção que foi feita a implantação do Templo. No entanto, quando foram analisadas 

as consequências dessa nova implantação, ficou evidente que haveria um corte muito maior 

no terreno. Todavia, o que parecia ser um ônus foi interpretado como um ganho pelo 
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reverendo Nishikawa, um dos dirigentes da igreja no Brasil, pois, segundo ele, “passaria a 

existir a Montanha Sagrada, que protegeria as costas do altar de Deus.” 

 

 

 

 

 

Estudo de implantação 12.04.1989 – Estudo preliminar da 2ª fase. 

 

Vale notar que, nesta etapa, como podemos ver no esboço acima, o projeto não continha o que 

seria chamado de Caminho do Paraíso, que corresponderia ao “sandô” (aproximação ao local 

de oração), o caminho que existe nos templos budistas e santuários xintoístas que os visitantes 

devem percorrer para alcançar a principal construção religiosa. (Matsuoka 2005). A entrada 

principal seria em um grande pórtico em frente à escadaria do templo, onde os participantes 

dos cultos desembarcariam dos ônibus. 

 

Nesta fase, juntou-se à equipe o paisagista nissei peruano radicado no Brasil, Andrés Tomita, 

que conhecera a filosofia de Mokiti Okada no Rio de Janeiro por intermédio de sua esposa. 

Formado em arquitetura pela UFRJ e na época professor de paisagismo da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Tomita foi contratado para desenvolver a fase inicial do projeto 

paisagístico do SSG. Nessa ocasião, Watanabe passou-lhe seu objetivo de fazer com que os 

visitantes, antes de chegar ao templo, percorressem um belo e inspirador caminho que os 

preparasse para a chegada ao altar. Nascia assim o Caminho do Paraíso, o segundo elemento 

mais importante do Solo Sagrado depois do templo. 
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Março e junho de 1989: visita de Sawaya e comissão de construção ao terreno. Abaixo, Tomita e 
Watanabe (dir.) 

 

          
 

A fim de apresentar os projetos em andamento aos messiânicos de todo o país, que já estavam 

em campanha de construção, foi elaborada uma coleção de perspectivas da área do Solo 

Sagrado pelo artista gráfico Luís Valandro Kiting, cujos desenhos foram distribuídos para 

todas as unidades religiosas. 

 

As sondagens iniciadas no final de março no terreno confirmaram que as condições deste 

eram ideais para suportar a carga do templo. Convidado a conhecer os Solos Sagrados 

originais do Japão, Sylvio Sawaya parte para o Japão em abril acompanhado por Walter 

Grazzi para, juntos, assessorarem a apresentação do projeto à direção da Sede Geral. 

 

IV.3.3     Apresentação do anteprojeto à Sede Geral do Japão 

Em 9 de maio de 1989, foi feita a apresentação do anteprojeto do templo ao Gabinete de 

Liturgia da Sede Geral do Japão. Tendo sido o projeto aprovado com elogios, houve destaque 

da torre como o elemento mais marcante e de profundo significado, o que resultou 

posteriormente em seu próprio aperfeiçoamento. 

O responsável pelo Gabinete de Liturgia, Rev. Hideo Sakakibara, se expressou sobre a torre 

dizendo que era o elemento mais marcante e que significava o “himorogui”, o Altar 
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temporário para assento do Espírito Divino nos templos xintoístas (Sugiyama 2005). Devia, 

portanto, ser erigida exatamente sobre a Imagem da Luz Divina representando um elo entre o 

Céu e a Terra. A seguir, o presidente mundial, Rev. Yassushi Matsumoto, completou que a 

torre representa a vida e no Japão tal elemento é chamado de “Amatsu Kanagui”, peça mística do 

interior do santuário xintoísta de Ise considerada pelo Kojiki (Histórias lendárias do Velho 

Japão) como sua verdadeira coluna material e espiritual (Mizutani 1999). Na ocasião, das 

palavras do arquiteto Sawaya extraímos esses trechos: 

 
 

A torre não é difícil de fazer, o processo de construção é comum e ela pode funcionar 
como uma geodésica de várias faces. Quanto à forma podemos seguir a idéia dos oito 
lados utilizando a cruz de malta, que é um símbolo fortíssimo desde a descoberta do 
Brasil, pois era usado pelos conquistadores que foram ao Oriente, lá conheceram a 
sabedoria oriental e a trouxeram para a Europa fazendo uma grande revolução. Esse eixo 
vertical é chamado tradicionalmente de eixo do mundo e em todas as culturas representa a 
ligação do inferno com o céu. A primeira orientação era para seguir o solstício de inverno, 
mas note-se que o norte do Brasil corresponde ao sul do Japão e, no dia 23 de dezembro, 
solstício de verão, o Sol incide em linha reta e entra pela torre. E a mudança de direção 
para o norte não afetou a posição da torre, que é o elemento mais permanente. Isso foi 
muito mais do coração do que da cabeça e me mostrou como o nosso sentimento é mais 
inteligente do que a razão. A altura é de 70 m o que dá cota 835; na Av. Paulista é 810 24. 
Já o altar foi outro aprendizado para mim, pois em Guarapiranga sempre imaginara um 
altar aberto para o exterior. Aos poucos soube que ninguém entra nele por ser um local 
sagrado e assim fui compreendendo ser melhor não mostrá-lo e sentir que essa presença, 
mesmo invisível, é mais importante que qualquer outra coisa. O teto da nave tem de 10 a 
12 m de altura, é transparente, iluminado e sempre claro, diferente dos templos antigos. 
Acho que de forma geral este projeto marcará mais pelo fato de ser plano e grande e de 
não valorizar o espaço interno, dando a idéia de ser uma reunião de pessoas e não um 
templo. É como se não tivesse teto, uma taça para receber energia. Esse templo é o que a 
Igreja Messiânica vai oferecer para toda a humanidade e tem muito sentido de algo novo, 
para o novo milênio que se aproxima. Acho que temos que ser esse instrumento para que 
essas coisas possam acontecer. Vejo inclusive que há uma relação, pois saindo-se do 
terreno em linha reta vai-se dar no centro da cidade, na praça da Sé onde está a Catedral 
da Sé. Por isso, acho que se cria uma relação entre esses dois templos. Independente de ser 
católico ou não, é uma questão geográfica mesmo. 

 
  

Ouvindo a exposição, o presidente mundial Matsumoto disse que achou interessante a ideia de 

um local para reunião de seres humanos recebendo a luz do céu e que é muito significativo 

haver uma montanha atrás da nave bem como afirmou que sentiu muita espiritualidade no 

projeto. Com essas considerações o projeto foi definitivamente aprovado e a torre do Templo, 

com a altura corrigida para 71 metros acima do piso do altar, colocou seu topo a 25 metros 

acima do piso da Avenida Paulista, o logradouro mais alto da capital paulista em relação ao 

nível do mar. 

                                                 
24 Ver cotas corretas no Cap. V, p.120. 
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Foto da maquete 

 

No retorno ao Brasil, foi feito o relato das modificações à comissão de construção. Masahito 

Ono, representando a Subcomissão de Construção, relatou que a localização original do Altar 

da Imagem de Deus foi modificada para que também em Guarapiranga ele fique situado numa 

edificação à parte, seguindo o exemplo do Templo Messiânico do Solo Sagrado de Zuiunkyo, 

em Atami. O arquiteto Sawaya comunicou as outras definições e informou que toda a terra 

removida pela terraplenagem (200.000 metros cúbicos ou 40.000 caminhões) formará uma 

montanha atrás do altar, dando a impressão de que o templo estará encravado na montanha e 

não no topo do terreno. E para o aproveitamento da camada de terra vegetal, fértil e rica em 

microrganismos, informou que esta será toda retirada antes do início das obras, para atender 

aos trabalhos de paisagismo. Walter Grazzi informou, por sua vez que, com as definições 

surgidas nas reuniões de Atami, entrava-se agora na fase de elaboração dos projetos técnicos 

das instalações elétrica e hidráulica, iluminação, acústica, climatização e paisagismo. Ainda 

em maio foi instalada no mezanino do Edifício Mokiti Okada a sede da Comissão de 

Construção e o Escritório de Gerenciamento e Secretaria de Planejamento de Projetos e Obras 

sob a direção do engenheiro Olyntho Muniz Dantas. 

 

Em sua edição de junho, o Jornal Messiânico convidava os messiânicos de todo o país a 

participarem da construção, com palavras que o futuro mostraria terem sido proféticas: 

 

Guarapiranga é ainda uma das maiores áreas de Mata Atlântica do Estado de São Paulo e 
nem mesmo um empreendimento como o Protótipo do Paraíso Terrestre – Brasil 
justificaria a dilapidação de tão importante patrimônio ambiental. Consciente disso nossa 
Igreja irá criar numa área de 50.000 m² um verdadeiro santuário ecológico. Membros e 
não-membros serão chamados a colaborar para que nele estejam representadas a flora de 
todos os Estados. No futuro as instalações do Protótipo serão utilizadas por pessoas e 
associações interessadas na proteção do meio-ambiente e dos ecossistemas e a 



 92 

administração do santuário poderá ser feita por órgãos ou entidades governamentais 
através de convênio. 

 
 
IV.3.4     Culto de Lançamento da Pedra Fundamental 

A cerimônia foi realizada em 17 de setembro de 1989, com a presença do presidente mundial, 

Yasushi Matsumoto, que oficiou o Culto de Lançamento da Pedra Fundamental e fez o 

tradicional assentamento dos tijolos junto com o presidente da igreja no Brasil, Tetsuo 

Watanabe, com os supervisores das áreas de difusão e com os representantes dos membros, 

simbolizando a pedra fundamental da construção do Protótipo do Paraíso Terrestre. Os 

eventos contaram com a participação do Coral de Brasília e foram concluídos em frente ao 

Centro de Aprimoramento, com o plantio de uma cerejeira pelo presidente mundial e de um 

ipê pelo presidente da igreja no Brasil, representando os dois países. 

       
A entrada dos oficiantes, a cerimônia perante o altar especial e o presidente mundial assentando a 
pedra fundamental. 
 

  

Encerrada a cerimônia litúrgica, ainda diante do Altar provisório, foi realizada a Orientação 

para Missionários. O presidente mundial, num trecho de sua orientação, afirmou:  

 
 

Para quem ama o Brasil, construir nesta terra o Solo Sagrado é um empreendimento que 
representa grande orgulho. Este Plano Divino é algo que Deus, Onipresente e Onisciente, 
havia concebido desde o início dos tempos. [...] A solenidade de lançamento da pedra 
fundamental foi exatamente a cerimônia para receber neste solo de Guarapiranga o 
Espírito Divino que será a Alma, o Ponto Central do Solo Sagrado. 

 
 

Após a leitura do Compromisso de Dedicação pelo representante dos dirigentes e da 

comunidade messiânica brasileira, Pedro Partezan, e das palavras de Tetsuo Watanabe, os 

12.000 participantes encerraram a cerimônia cantando a canção “Nunca pare de sonhar”, do 

compositor brasileiro Gonzaguinha, cuja letra, na opinião de muitos, traduzia o sentimento 

dos messiânicos daquela época. 
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No mês seguinte, iniciou-se o plantio de mudas e árvores frutíferas e ornamentais com uma 

campanha de doação de sementes e mudas, voltada para a recomposição da cobertura vegetal. 

Dessa época até 2007, seriam plantadas mais de 50.000 árvores na área do SSG. Um dos 

líderes do plantio, o paisagista-jardineiro Miguel Kimura, anos depois, comentou sobre como 

se plantaram mil árvores em um só dia, dizendo:  

 
 

Em 1989 foi a nossa primeira dedicação no Solo Sagrado de Guarapiranga, preparando o 
terreno com limpeza da orla para plantio de mil arvores num único dia, com membros de 
todas as áreas de São Paulo! Foi um desafio que achei humanamente impossível! Mas 
com a proteção de Deus e Meishu-Sama concretizamos o impossível com 
aproximadamente 500 dedicantes. 

 
 
Na última reunião do ano de 1989 da Comissão de Construção foi definida a execução de um 

anteprojeto de paisagismo com execução de 200.000 m² e a criação de um conselho de 

biólogos, ecólogos e engenheiros agrônomos, entre outros profissionais, para assessorar os 

estudos. 

 

Porém, em 15 de março de 1990, Fernando Affonso Collor de Mello foi empossado 

Presidente da República e baixou a Medida Provisória nº 168, convertida na Lei nº 8024 de 

12/4/90 e na resolução CMN nº 1689 de 18/3/90, anunciando o seu Plano de Estabilização 

Econômica, que, entre outras medidas, bloqueava por 18 meses os saldos em conta corrente e 

poupança que excedessem a 50.00 cruzados novos. Essa medida, aliada a outras do plano, 

praticamente tornava inviável a construção do templo naquele período.  

 

Diante desse imprevisto e após análise minuciosa, houve necessidade de refazer todo o 

anteprojeto inicial. Enquanto os projetos executivos do templo não podiam avançar, nada 

impedia que o paisagismo avançasse. Esta nova condição foi percebida pelo presidente 

Watanabe, que, na reunião da Comissão de Construção realizada em dois de maio, definiu que 

dali em diante o empenho maior na construção deveria se concentrar no projeto de paisagismo 

e na sua implantação, o que permitiria aos membros uma participação direta e fundamental 

para que “a força da natureza, aliada ao bom sentimento, gerasse energia divina para 

direcionar os projetos”. Expressou então o seu desejo de cada membro plantar uma árvore em 

Guarapiranga e acompanhar, no seu crescimento, o crescimento da própria fé. O Boletim 

Semanal daquela semana publicou: “ 160 mil árvores em Guarapiranga”, que era o número 

total de membros na época. 
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IV.3.5     A mudança no projeto: o sonho de Watanabe 

Porém, na continuação da reunião do dia seguinte, 3 de maio, o reverendo Tetsuo Watanabe 

surpreendeu a todos. Ele apresentou à Comissão de Construção um esboço que havia feito no 

Japão ao acordar de um sonho durante a noite de 2 de fevereiro explicando: 

 
 

Em sonho eu estava num templo orando. Havia uma torre bem alta e pilares imponentes 
em volta ligados na parte superior por um anel. Realmente me senti em sintonia com a 
Natureza, pois o teto era o céu e a beleza natural as paredes. Havia também uma grande 
escada que conduzia ao interior do templo. Quando acordei fiz um desenho que agora 
mostrei para a comissão de construção. 

 

 

Desenho de Watanabe (Acervo de Sylvio Sawaya). 
 

Logo após a apresentação do desenho, um dos membros da comissão de construção, Léo 

Rodrigues de Almeida, saiu da sala e retornou com uma enciclopédia aberta na página que 

continha um desenho do santuário de Stonehenge, na Inglaterra, dizendo que aquele era 

considerado o primeiro templo do Ocidente. Sítio arqueológico pré-histórico da Grã-Bretanha 

construído em três etapas a partir do final do período neolítico (c. 2400 a.C.), Stonehenge é 

formado por um conjunto megalítico de enormes pedras verticais que sustentam pedras 

transversais, cuja orientação (nascimento do sol no solstício de verão no eixo da entrada) faz 

supor que se trata de um santuário solar. (Larousse Cultural 1998). 
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 A semelhança que todos encontraram com Stonehenge desfez a oposição inicial à ideia de um 

templo ao ar livre, fazendo com que a comissão de construção decidisse adotar a proposta do 

presidente Watanabe. A propósito, esta “semelhança” com Stonehenge tem estado quase 

sempre presente nas explicações dadas por alguns anfitriões aos visitantes curiosos pela forma 

do templo e motivado distorções, como a de afirmar que a colunata do templo foi inspirada 

“no primeiro templo do Ocidente”. Esta afirmação não procede, já que a comparação com 

Stonehenge surgiu após a apresentação do desenho do sonho do reverendo Watanabe, naquela 

histórica reunião.   

 

       

Vista aérea de Stonehenge 25 e durante as comemorações do solstício de verão em 2008 26 

 

O próprio arquiteto Sawaya, ao analisar o desenho, afirmou com extraordinário 

desprendimento:  

 
 

Esse esboço está muito bem feito, lembra as colunatas romanas e, além de simplificar todo 
o projeto, engloba a idéia inicial gerando pequeno custo e grande benefício. É mais 
importante você ser o autor de alguma coisa ou ajudar a todo um processo acontecer? Se 
for um exercício de auto-afirmação, o artista, o autor é fundamental, mas se for à procura 
de sentimentos, explicitação de valores, etc, poder participar do processo é muito mais 
importante. 

 
 

Mais tarde, Watanabe reconheceria que aquela conversa inicial com o grupo de arquitetos, 

dois anos antes, ocasião em que apresentou a sua ideia de uma nave ao ar livre, é que 

propiciou a aceitação do desenho fruto de seu sonho. 

Logo após essa reunião,  começou a etapa de elaboração dos projetos definitivos de 

arquitetura e de execução, assim como o projeto paisagístico. O paisagismo seria feito em 

duas etapas: 
                                                 
25 http://www.revistaturismo.com.br/passeios/imagens/stonehenge3.jpg (acesso em 10/09/08) 
26 http://img.thesun.co.uk/multimedia/archive/00513/stonehenge_682_513441a.jpg (idem) 
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• Reflorestamento e manutenção da reserva florestal de 163.500 m². 

• Criação de praças e jardins. 

 

Watanabe transmitiu ao arquiteto paisagista Andrés Tomita o seu desejo de construir jardins 

os mais naturais possíveis e que visassem à vivificação do ecossistema local. Sobre sua 

participação no projeto paisagístico do SSG, destacamos aqui como ele encarou este seu 

trabalho: 

 
 

Desde pequeno tive formação xintoísta e conheci a Messiânica quando fiz a jardinagem da 
igreja Rio de Janeiro. Encantou-me bastante esse ritual de reverência e culto aos 
antepassados. 
Tive um professor da Academia Imperial de Kyushu, ligada à Casa Imperial Japonesa, 
onde se forma um professor a cada oito anos. Ele me ensinou o feng-shui, estudo da 
influência do espaço interno sobre as pessoas. Quero esclarecer que na construção do Solo 
Sagrado nossa proposta não era fazer o paisagismo, mas sim cuidar da sua implantação de 
modo que tudo se integrasse àquela península e potencializasse a força do Johrei, evitando 
um turbilhonamento de energias nocivo para as pessoas. [...] Sinto que fui um 
coadjuvante, um instrumento de algo muito maior do que na época poderia entender. Fui 
conduzido, guiado, orientado por uma força espiritual imponderável. Quando conheci o 
projeto me encantou essa idéia de construir um espaço que contribui com a 
espiritualidade. Esse sempre foi um sonho meu só não sabia como concretizá-lo. Aqui em 
São Paulo conversávamos muito, discutíamos muito com o reverendo Watanabe, outras 
vezes ouvíamos muito e desses encontros de possibilidades tudo foi surgindo. 

 
 
Sobre a sua visão do projeto paisagístico ele declarou que: 

 
 

O que se deve levar em consideração ao executar um jardim é o meio ambiente natural, a 
ecologia local. Ela é que deve dar os parâmetros para a implantação de qualquer ação. Um 
projeto para Guarapiranga é diferente de qualquer outro projeto em outro espaço, pois a 
Natureza é diferente. Então é preciso antes uma pesquisa de quais são as espécies 
compatíveis com esse meio. 

  
 

Tendo entregado seu anteprojeto em setembro, em outubro o paisagista Tomita viajou ao Solo 

Sagrado do Japão, comentando ao retornar: 

 
 

A viagem foi muito produtiva, pois me mostrou exemplos reais de nossa proposta, inédita 
no Brasil, de unir elementos dos jardins japoneses, como ritmo, cor e harmonia em 
topografia acidentada, às características de nossa realidade de flora exuberante e áreas 
planas. Vamos criar ondulações no terreno, harmonizar ambientes com pedras, cascatas e 
cores através de flores, plantas e árvores de todos os ecossistemas do Brasil. 
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Inspirado pelo que vira no Japão, ao retornar, Tomita aprimorou o seu projeto incluindo as 

ondulações no terreno e as sinuosidades nos caminhos, acompanhando o estilo Rimpa 

utilizado por Mokiti Okada nos Solos Sagrados originais do Japão. Esse estilo era 

característico das obras de um artista que Okada muito admirava, Ogata Korin (1658-1716), 

um famoso pintor e laqueador japonês, conhecido por um distinto impressionismo expresso 

em formas simples e altamente idealizadas e refinadas, sem absoluto compromisso com o 

realismo e as convenções usuais. Mokiti Okada havia, inclusive, adquirido uma famosa obra 

sua, o “Biombo das Ameixeiras Vermelhas e Brancas”, considerado Tesouro Nacional do 

Japão e que anualmente, na primavera, é exposto no Museu de Arte de Atami (Cap.III, p.32). 

O projeto paisagístico foi então aprovado pelo presidente Watanabe na reunião da Comissão 

de Construção do mês de dezembro. Assim teve início a fase que efetivamente movimentou 

centenas de messiânicos de todo o Brasil na construção. 

 

IV.4        Quarta fase: 1991-1993 – Do início da implantação do projeto 
paisagístico ao início da construção do templo. 

 
Não podendo participar de trabalhos essencialmente técnicos, todos, sejam jovens ou idosos, 

homens ou mulheres, profissionais ou donas de casa, até crianças, encontraram no paisagismo 

a oportunidade de impregnar seu sentimento de amor e gratidão pelas graças alcançadas por 

meio do Johrei da Igreja Messiânica. Todos tinham alguma história para contar e assim, 

alegremente, participaram do plantio de milhares de árvores e de incontáveis metros 

quadrados de grama e flores, além da colocação de pedras. Cada um oferecia o que podia. 

Como não havia uma só pedra sequer no terreno, destaca-se, entre os exemplos registrados, o 

empenho dos messiânicos da cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, que 

doaram 60 caminhões de seixos rolados. Os membros atravessavam o rio de balsa, percorriam 

40 km de terra batida até a região de São Sebastião do Pontal e faziam o carregamento, 

ajudados por operários contratados, já que o trabalho era bastante pesado. Depois de 

carregados, os caminhões e os voluntários atravessavam novamente o rio e percorriam 700 

km até Guarapiranga. Os 60 caminhões somaram 200 toneladas (240 m³) de material. 

 

O trabalho voluntário no paisagismo, que envolveu mais de oito mil pessoas ao longo de 

1990, se intensificou ainda mais no ano seguinte, 1991. Esse grande número de pessoas, 

leigas nessa atividade, requeria cuidadosa preocupação com os riscos dessa empreitada, como 

podemos ver nesse relato de Miguel Kimura, um dos responsáveis pela execução do 
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paisagismo:  

 
 

Nesta primeira fase, as dedicações com os membros foram centralizadas também na 
região do atual refeitório, limpando e plantando arbustos. Nessa área encontramos muitas 
cobras e nosso receio sempre foi que os dedicantes fossem picados. Graças a Deus e a 
Meishu-Sama felizmente não houve nenhum acidente. A cada dia mais membros aderiam 
às dedicações e vinham do Norte, do Nordeste, e minhas tarefas aumentavam com 
aquisições de plantas e flores no CEASA de São Paulo na madrugada. 
 
 

Em fevereiro iniciam-se as obras do sistema viário interno e drenagem além da construção das 

marquises 1 e 2 (lanchonetes) e das caixas d’água, subterrâneas e elevadas. 

 

 

Em julho, visando facilitar o estudo da comissão de construção e do presidente Watanabe 

acerca da altura ideal do piso do altar e outras questões, considerando o ritual litúrgico e a 

visibilidade do público no piso da nave, foi feita a marcação com moldes do local definitivo 

de cada um dos três altares e das 16 colunas do Templo. Foi definido também que o muro de 

arrimo teria quatro patamares de 3 metros de largura para sustentar a reserva florestal. 

 

IV.4.1     As construções de apoio: auditório, refeitório e alojamento 

Em 10 de outubro de 1991, com a presença do presidente mundial, Yasushi Matsumoto, foi 

inaugurada uma construção de apoio que até hoje tem sido útil a toda comunidade que utiliza 

o SSG: é um auditório com capacidade para 300 pessoas e salas de apoio, chamado de Centro 

de Aprimoramento. Na ocasião, ele recebeu o altar provisório, que ali ficaria até a 

inauguração do templo.  

 

Em maio de 1991, as máquinas de 

terraplenagem entraram no terreno do Solo 

Sagrado. Durante dois meses, foram 

movimentados 70.000 m³ de terra, equivalentes 

a 14.000 caminhões de 9 toneladas, mudando a 

forma física do Solo Sagrado, transformando 

elevações em áreas planas e vice-versa. 
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À esquerda, vista aérea do Centro de Aprimoramento à época de sua inauguração, em outubro do 
mesmo ano; à direita, a sua inauguração com os presidentes Watanabe e Matsumoto, em 10/10/1991. 
 

Em dezembro de 1991, mais de 30.000 dedicantes do Brasil e de países como Argentina, 

Peru, Estados Unidos, Portugal e Japão, haviam plantado mais de 60.000 m² de grama e 

árvores típicas da Mata Atlântica. 

 

Em 16 de março de 1992, foi inaugurado o refeitório com 740 m² de área construída e 

capacidade inicial para 150 pessoas. No mesmo mês, visita o SSG o paisagista e professor 

japonês Tatsui Takenosuke, que, em reunião com o presidente Watanabe sobre o paisagismo 

da entrada do terreno, fez sugestões que foram incorporadas ao projeto paisagístico.  

 

               

O refeitório em 25/2/1992 e o grupo de hóspedes que inaugurou o novo alojamento em 25/4/1992. 

 

Em 25 de abril, foi inaugurado o novo alojamento com área construída de 1.670 m² divididos 

em dois pavimentos com capacidade para 180 hóspedes, elevando para 300 o número de 

vagas para os voluntários poderem servir e aprimorar-se. Além dos apartamentos, há copas, 

salas de múltiplo uso, escritório de administração, ambulatório, almoxarifado e residência do 

administrador. 

 

Já que a etapa inicial de implantação do paisagismo, com o professor Tomita, havia se 
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encerrado, por indicação do professor Tatsui, em maio o também professor e paisagista 

Tsutomu Kasai, da Faculdade de Arquitetura de Shimizu-Japão, que, a convite de Watanabe, 

havia sido contratado para desenvolver o projeto dali para a frente, veio acompanhar de perto 

o paisagismo e ficou impressionado com o entusiasmo dos voluntários. Na época, ele disse ao 

Jornal Messiânico de julho/92: 

 
 

Emocionei-me com a força e energia das pessoas que querem construir este Solo Sagrado 
com sua dedicação pessoal. Para tranqüilizar o coração e purificar o sentimento das 
pessoas como um Solo Sagrado é preciso uma beleza indescritível, um Belo que nasça do 
coração e isso está plenamente visível aqui. Se eu puder colaborar, ficarei feliz. 
 
 

Pouco mais de dez anos depois, em uma de suas constantes visitas ao Brasil, Kasai descreveria 

seu encontro com Watanabe e o início de seus trabalhos à frente da complementação 

paisagística do SSG, perante uma plateia de missionários messiânicos. Dessa sua fala, extraímos 

o seguinte trecho a respeito do esforço dos voluntários da época: 

 
 

Essa minha mudança interior me fez ver outro aspecto muito importante, que é o volume 
de trabalho desenvolvido aqui em Guarapiranga. Analisando bem, a quantidade de 
trabalhos desenvolvidos pelos paisagistas e pelos dedicantes em apenas dois anos foi 
inacreditável e inédita e certamente isso nunca aconteceu antes em nenhum projeto. 
Acredito que o que tornou isso possível foi a fé de todos os senhores, foi a vontade de se 
dedicar de corpo e alma a uma causa, dando o seu suor, extraindo de 10 a 20 vezes o 
próprio potencial. Esse foi o maior estímulo e a grande alegria. Podemos dizer até que foi 
um milagre, pois foi um fato que não tinha acontecido até então em minha experiência. 
Isso ficava evidente quando alguém relatava lá no Japão que aqui muita gente estava 
trabalhando ativa e aceleradamente e derrubava a fama corrente no Japão de que o 
trabalhador brasileiro é “meio preguiçoso”. Esse “milagre” se confirma com a grande 
curiosidade que se criou entre os japoneses para presenciar tal movimento. Antes, quando 
voltava ao Japão, meus amigos diziam: “Lá é quente, todo mundo é devagar, você deve 
estar sofrendo, não?”, mas como as coisas corriam tão bem consegui transformar o 
negativo em positivo e responder que eles nem podiam imaginar o volume de trabalho que 
havia, mas que assim mesmo o cronograma estava adiantado. Para eles, o fato de ter 
conseguido concretizar todo o trabalho em dois anos realmente é milagroso. Esta é a 
impressão mais forte do Brasil que levo para o Japão, a força de vontade e de buscar o 
futuro. Isso também me faz acreditar em Guarapiranga, acreditar no Brasil e ter a certeza 
de que o Brasil pode exportar esse potencial para o mundo inteiro. Retornando a 
Guarapiranga sete anos depois, fiquei maravilhado com a manutenção dos jardins, pois 
não há nada igual a esse trabalho no mundo inteiro, o afloramento de tal sentimento de 
respeito e amor pelo Solo Sagrado. 

 
 
O professor Kasai apresentou uma nova concepção para as lâminas d’água e o córrego que ela 

forma e vai desembocar na marquise 1. Pouco depois, Miguel Kimura, que trabalhava no 

paisagismo desde o início e havia sido contratado para trabalhar exclusivamente no SSG, foi 



 101 

convidado pelo professor Kasai para fazer um estágio de três meses na Faculdade de Shimizu 

para estudar o uso de pedras ornamentais em jardins. 

 

No Culto do Paraíso daquele ano, realizado nos dias 14 e 15 de junho, o SSG recebeu 40.000 

pessoas e, dentre elas, mais de 15.000 visitaram toda a área, conduzidas em todo o percurso 

por pares de guias formados por jovens cariocas e paulistas. Em meio às obras, a segurança 

dos caminhos foi feita pelo grupo de escoteiros messiânicos de São Paulo, e uma equipe 

médica ficou preparada para qualquer emergência, como parte de um total de 400 voluntários. 

O ano de 1992 foi marcado pelos grandes mutirões que reuniam centenas de voluntários a 

cada vez. 

 
Aspecto do mutirão de 16 de julho de 1992. 

 

Um fato interessante ocorreu em fevereiro do ano seguinte e revela o grande avanço 

alcançado na construção do SSG: foi inaugurada a primeira linha de ônibus urbano com ponto 

inicial no Largo 13 de maio, no bairro de Santo Amaro, e ponto final na portaria de entrada do 

Solo Sagrado de Guarapiranga. O nome da linha passou a ser “Igreja Messiânica – Santo 

Amaro”. Estava longe o tempo em que os automóveis atolavam na estrada de acesso ao SSG... 

 

Em 12 de maio de 1993 foi adquirido, do outro lado da estrada do Jaceguai, um terreno de 

468.875,31m², sendo 169.400,11m² maior que o atual e chamado de Chácara Santa Cecília. O 

primeiro objetivo da aquisição foi a necessidade de um estacionamento para os ônibus das 

caravanas, evitando sua circulação pelo conjunto paisagístico e preservando a qualidade do ar. 

Outro objetivo era criar uma infraestrutura para a prática da agricultura natural. 

 

Na Assembleia Geral, realizada em 30 de abril, foi firmado em ata o compromisso de todos os 

delegados representantes dos membros de inaugurar o templo do SSG em 1995.  
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IV.4.2     A primeira grande atividade no local do futuro templo 
   

Como preparação para a desafiadora cerimônia de inauguração, em 25 de julho foi realizado o 

2º Congresso Internacional de Jovens com a participação de 50.000 jovens de 30 países. E, no 

dia seguinte ao encontro, aconteceu o histórico e único Mutirão Internacional com a 

participação de 2.500 jovens daqueles 30 países.  

 

2º Congresso Internacional de Jovens em 25 de julho de 1993. Ao fundo veem-se as estruturas 
de arrimo da elevação por detrás do altar, hoje encobertas pela vegetação. 

 

Na ocasião, a equipe de engenharia tinha uma grande dúvida. Poços artesianos tinham sido 

perfurados, mas, apesar dos cálculos preliminares indicarem que sim, perdurava a dúvida se 

haveria abastecimento de água suficiente para a realização de eventos com participação de 

milhares de pessoas. Apesar de o SSG estar em área de mananciais da represa de 

Guarapiranga, estes não poderiam ser utilizados para uso particular, muito menos a água da 

própria represa.. O imenso lago da represa só poderia ser desfrutado pelos olhos, não pela 

boca... Sobre essa questão, assim relata o engº Levi Drigo:  

 
 

Acho que o Congresso realmente foi uma preparação da Inauguração, pois para muitos 
aspectos foi uma experiência e tanto! A primeira questão foi a água. E se não tivesse água 
suficiente? Na época havia dois poços no Solo Sagrado: um construído em 83, outro em 
87. Esses dois poços já estavam reduzindo a sua vazão. Para se ter uma idéia, hoje são 
gastos 3.000 litros por hora; na ocasião, precisava-se de um poço de, no mínimo, 10 mil 
litros/hora para garantir a construção. Aí foi comprado o sítio Santa Cecília, ao lado; 
perfuramos e achamos um poço com vazão de 30.000 litros/hora apesar de, na época, o 
geólogo ter dito que, naquela região, você poderia encontrar, no máximo, poço com vazão 
de 10.000 litros/hora! Isso segurou a obra porque senão ia ter que parar em 94, pois a 
concretagem precisa de água. Não dava para comprar água, pois seriam muitas carretas de 
água... O reservatório de cima tem 400.000 litros e uma carreta tem só 40.000 litros. Não 
podia tirar da represa, porque tinha que ser água potável, e a água da represa não é limpa 
para se usar no concreto. Foi complicado! E prevendo a inauguração quando as pessoas 
que chegam precisam usar banheiro, beber água etc. O consumo básico de um culto com 
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20.000 ou 25.000 pessoas é de 800.000 litros de água. O reservatório tem um milhão de 
litros com o poço dando vazão máxima direta. Além da obra, a gente pensava também nos 
lagos e na limpeza geral, que gasta muita água. 

 
 
IV.5        Quinta fase: 1993-1995 – Do início da construção do templo à sua 

inauguração. 
 
Após a simulação de culto feita através do congresso de jovens e dos ajustes finais para iniciar 

a obra, em 30 de setembro de 1993, foi realizado o Culto de Pedido de Graças para o Início da 

Construção do Templo pela construtora Aoki Morumbi. Participaram todos os então chefes de 

igreja, acompanhados de representantes de diversas unidades de todo o país que logo depois 

todos se reuniram para estudar os temas “Gratidão” e “Formação do Elemento Humano.” 

Sobre o início desta fase da construção, Masahito Ono, responsável na época pelo 

Departamento de Administração, explicou:  

 
 

A construção se desenvolveu até agora no plano horizontal, caracterizado pelos trabalhos 
de paisagismo. A construção do Templo representa a fase vertical, pois a construção das 
colunas, da torre e do próprio Templo significa o início definitivo de uma caminhada 
rumo a Deus e marca o aumento da intensidade da Luz da Salvação. 

 
 
O ano de 1994 se iniciou com a seguinte diretriz para todos os messiânicos brasileiros:  

“!994 – Ano da Edificação do Templo”. 

 

Início da construção da torre em fevereiro de 1994. 

 

A construção da torre e o início da concretização das colunas do Templo tiveram grande 

significado para os membros messiânicos. Cada uma das 16 colunas é composta por uma 

estrutura de 3 metros de profundidade e diâmetro que dá sustentação à coluna propriamente 

dita com 18 metros de altura do piso e 2 metros de diâmetro no topo. Foi imediato o paralelo 
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formado entre as “Colunas do Templo” e as “Colunas da Salvação” representadas pelo Johrei, 

pelo Belo e pela Agricultura Natural, característicos da fé messiânica. Havia quem desejasse 

“oferecer uma coluna”. Curiosos, muitos queriam quantificar o valor material de uma das 

colunas. Logo a Divisão de Engenharia fez os cálculos de peso, volume de concreto e número 

de sacos de cimento a serem utilizados nas obras do Templo e assim muitas pessoas puderam 

criar objetivos concretos para suas participações, fazendo com que o visual de Guarapiranga 

mudasse bastante a cada semana: 

 

 PESO (*) VOLUME (*) CIMENTO 

1 COLUNA 220,8 ton 92m³ 490 sacos 

16 COLUNAS 3.532,8 ton 1.472m³ 7.840 sacos 

TORRE  742,1m³  

ALTAR  773,7m³  

(*) concreto 

 

Com a correção dos problemas de infiltração nos lagos e a instalação do sistema biológico 

feitos em janeiro, o lago se tornou plenamente adequado à criação de carpas japonesas 

‘nishikigoi’. 

 

      

À esquerda, a marquise 1 em 31 de agosto de 1994; à direita, a marquise 2 em 3 de novembro de 1995. 

 

O paisagista Kasai retornou ao Brasil em 18 de fevereiro (ficou até 26 de abril), acompanhado 

dos técnicos Kazuo Kawasaki, Haruo Ito, Yutaka Itaba e Masahito Gotô, para seleção e corte 

de pedras que margeiam o córrego até a marquise 2 e dar seguimento ao projeto de tratamento 

biológico dos lagos da rotatória sob a coordenação do especialista Haruki Tanabe. Cabe aqui 

ressaltar o trabalho de Kasai, auxiliado por Miguel Kimura, na formação de um grupo de 17 

jovens paisagistas, técnicos que inexistiam na época. Jovens que não tinham nenhuma 
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experiência anterior nesse serviço, muitos dos quais recém-egressos de sérios problemas 

familiares e sociais se transformariam nos paisagistas que até hoje fazem a manutenção do 

SSG. Essa transformação pode ser constatada nos depoimentos de alguns deles: 

 
 

Élsio Aparecido: Trabalho aqui desde 90 e tornei-me membro em 92. Além da religião, a 
união do pessoal me tocou. Mudei bastante, pois usava drogas, mas consegui deixá-las me 
concentrando no trabalho e no servir. Antes, fazia meu trabalho sem vontade; hoje, faço 
tudo com amor e para benefício das pessoas.  
 
Ataíde Balbuena: O Solo Sagrado mudou não minha vida, mas minha personalidade. 
Nunca tive amigos nem gostava dos outros, era revoltado, agressivo, só andava armado e 
brigava sem motivo. Aqui discutia muito, mas sentia algo mudando dentro de mim e, 
sozinho no quarto, chorava com pena de ter discutido com alguém. O Solo Sagrado me 
despertou para o bem, hoje amo mais as pessoas, consegui perdoar meus pais que 
faleceram e minha avó que me criou (mas disse que era minha mãe) e agora os respeito 
muito.  
 
Edmundo Vasconcelos: Guardava grande mágoa de meu pai, que era muito nervoso e 
bravo. No dia em que comecei a trabalhar aqui abri meu coração para ele e disse que, 
assim mesmo, o amava. Desde esse dia ele mudou bastante e me apóia. Guarapiranga me 
ajudou a entender o que é ser um homem de verdade, um homem do Paraíso. 

 

 

           Encontro de 23 de agosto entre Watanabe e o jovem grupo de paisagistas (JM set/94). 

 

Como não havia pedras na área do SSG, foi comunicado aos messiânicos que doações das 

mesmas eram muito bem-vindas. Começaram então a chegar pedras de vários locais do estado 

de São Paulo e também de estados vizinhos, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná. 

Como exemplo do que aconteceu em várias unidades religiosas, destacamos o relato de um 
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ministro responsável de um grupo de unidades no Rio de Janeiro, Marcos Lopes da Silva: 

 

O paisagista Kimura veio ao bairro de Campo Grande no Rio de Janeiro à procura de 
pedras de rio de tamanho pequeno. A unidade Santa Cruz fez um mutirão e fretou um 
caminhão de cinco toneladas. Ao ver o material, o paisagista Kasai ficou inspirado e 
solicitou mais pedras. Convidamos as unidades Vila da Penha, Rocha Miranda, Bangu, 
Jacarepaguá e Guadalupe, pois havia grupos de jovens bem atuantes e precisávamos reunir 
desta vez 14 toneladas. Aproveitando um feriado levamos cinco ônibus e dois caminhões 
que se dividiram em dois grupos: Rio Mazomba, em Itaguaí, e Rio Sahy, em Mangaratiba, 
por serem abundantes nos tipos de pedra solicitados. O material foi descarregado ao lado 
da unidade de Itaguaí e depois transportado a Guarapiranga por outros caminhões fretados 
pelos membros, acompanhados de notas fiscais de doação dos proprietários das terras, 
motivados a colaborar com causa tão nobre. Com esse servir cresceu em todos a 
consciência da importância de participar da construção e, no culto de maio, todos foram a 
São Paulo e participaram do culto mensal da Sede Central para agradecer a permissão 
recebida. 

 
 

Em agosto, o paisagista Kasai retomou seu trabalho em Guarapiranga trazendo os assistentes 

japoneses Akio Itikawa e Yoshihito Takahashi. 

 

É interessante destacar que, apesar de o projeto geral do templo ter sido concluído e aprovado, 

os detalhes definitivos eram definidos pari-passu com a obra pelo presidente Watanabe, como 

atesta o relatório da reunião da comissão de construção dos dias 16 e 23 de agosto, em que 

foram tomadas as decisões de: 

• Plantar árvores na área do Templo para criar mais áreas de sombra e descanso 

• Nivelar o piso do Altar a 1,40 m acima do piso da nave e utilizar mármore crema-marfil 

bege importado da Espanha, por se tratar de local nobre. 

• Fixar as dimensões dos altares de Meishu-Sama e dos Antepassados em 5 m de frente, 5 

m de fundo e 4,2 m de altura e nivelar seus pisos a 0,45 cm acima do piso do Altar. 

• Usar granito Capão Bonito antiderrapante em tom rosado, ideal para áreas externas, nos 

pisos da nave e das escadarias. 

• Usar granito cortado em retângulo no piso do caminho principal. 

• Construir cabine elétrica independente atrás do Altar para abastecimento de toda a área do 

Templo. 

 

Cabe aqui ressaltar fato interessante verificado pela escolha da Construtora Aoki Morumbi 

Ltda. para a construção do templo. Apesar de a escolha ter sido por tomada de preço, em que 

a construtora ofereceu o preço mais baixo, a matriarca da família, a senhora Yuki Aoki, que 

vivia no Japão, já era membro da Igreja Messiânica desde a época de Meishu-Sama e ficou 
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muito contente com a escolha da empresa dirigida pelo seu filho Hiroyoshi e sua nora Chieko. 

Assim, Yuki resolveu visitar o Brasil para agradecer a permissão de participar da construção 

do Solo Sagrado através da construtora de seu filho. Chegou em 18 de agosto, para doar 

desenhos originais da Deusa Kannon e caligrafias de sua propriedade, raros em todo o mundo, 

pois foram feitos de próprio punho por Meishu-Sama. Posteriormente, em comemoração à 

inauguração, um pôster de alta definição de uma das obras doadas, a Imagem de Unjô Kannon 

(Kannon sobre as nuvens), foi impresso e distribuído, como agradecimento, aos convidados 

especiais e colaboradores da sociedade brasileira para a obra de expansão messiânica. Neste 

mesmo mês, com a presença da família Aoki, foi realizada uma Oração de Agradecimento a 

Deus e Meishu-Sama pela permissão de concluir a concretagem do Altar de Deus. 

 

Para se ter uma ideia da complexidade da construção da cobertura do altar, a concretagem de 

apenas uma das pétalas demandou um trabalho de 10 horas ininterruptas de despejo de 150 

toneladas (30 betoneiras) de concreto. São quatro pétalas de concreto e quatro metálicas, 

dispostas uma ao contrário da outra, num total de oito pétalas que intercalam o côncavo e o 

convexo. Elas são suspensas por oito tirantes feitos em tubo de aço de 22,5 cm de diâmetro, já 

que suas extremidades não estão apoiadas em nenhuma coluna. As pétalas metálicas foram 

revestidas com policarbonato translúcido, importado de Israel em virtude de suas dimensões. 

 

Após o transplante das árvores existentes no local das antigas casas de madeira, ainda em 

agosto foi iniciada a construção do Centro Cultural, um edifício de dois pavimentos com sete 

salas para aprimoramentos, reuniões e exposições, administração, 20 sanitários e elevador 

para locomoção especial. Ao lado, foi construído um salão nobre para recepcionar convidados 

especiais e autoridades. O ritmo intenso das obras naquele ano pode ser visto no relatório final 

abaixo: 

 
 ARQUITETURA PAISAGISMO 

JAN 
Base da torre concluída 
24/1 – início do 1º grupo de colunas 

Reforma do lago da rotatória 
Instalação do sistema biológico de filtragem e 
oxigenação nos lagos 

FEV  
Aquisição das carpas 
Seleção e corte de 500 toneladas de pedras pela 
equipe do professor Kasai 

MAR 
Marquise 2 com 340 m² concretados 
Lago da rotatória concretado 

 

ABR  24/4 – teste de fluidez das águas e da 
iluminação dos lagos 
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MAI 

10/5 – 1º grupo de 5 colunas completo e 
início do 2º grupo 
23/5 – teste de som e acústica 
30/5 – início da 1ª etapa da viga-anel 
apoiada sobre colchão de neoprene 

 

JUN 29/6 – laje de transição para sustentação das 
pétalas na torre concretada 

Montagem de gabiões 27 
29/6 – aquisição de 14 árvores da Mata 
Atlântica em S.José dos Campos-SP 

JUL 
Torre atinge 20 m de altura 
22/7 – 2º grupo de colunas completo e 
início do 3º grupo 

14/7 – às 7:30 h o presidente Matsumoto ora ao 
nascer do Sol acompanhado da equipe de 
paisagismo 

AGO 

Torre atinge 24 m de altura 
Altar Central concretado 
12/8 – 1ª etapa da viga-anel completa 
Lagos da marquise 2 concretados 
Início das obras do Centro Cultural 

Plantio de 3000 azaleias 
Aterramento das lajes dos sanitários 
Montagem de 400 m³ de gabiões com 700 ton. 
de pedras 
12/8 – professor Kasai retoma seus trabalhos 

SET 9/9 - pétala posterior concretada Aterramento de 30 caminhões de terra nas lajes 
dos sanitários 

OUT 
Torre atinge 38 m 
16 colunas concluídas 

Plantio de 110 árvores 
Aterramento de 36 caminhões de terra nas lajes 
dos sanitários 

NOV 
Torre atinge 52 m 
4 pétalas concretadas 
2ª etapa da viga-anel terminada 

Plantio de 7.000 m² de grama, 8.000 azaleias e 
160 árvores 
Rejunte e limpeza das pedras do lago superior 
Montagem da pérgula 

DEZ 
Torre atinge 61 m 
3ª etapa da viga-anel terminada 

 

  
 
O Ano da Edificação do Templo se encerrou com 71.175 voluntários, que participaram com 

as próprias mãos da construção do SSG, dos quais 22.247 foram voluntários do Programa de 

Aprimoramento e Dedicação e 48.928 voluntários de mutirões. 

IV.5.1    A inauguração do templo 

Sendo determinado o mês de novembro para a inauguração, em janeiro de 1995 foi instalada a 

Secretaria de Preparação da Inauguração, coordenada por Hitoshi Nishikawa. A inauguração 

constaria de cinco cerimônias litúrgicas, uma para cada dia, sendo: no primeiro dia, a 

cerimônia de entronização das imagens nos três santuários; a seguir, três dias de culto para o 

público e, ao final, um dia de culto para os voluntários que serviram ao longo de toda a 

atividade de inauguração. O cronograma geral da inauguração foi assim definido: 
                                                 
27 Gabião: elemento de defesa hidráulica constituído por rede de arame ou alambrado de aço usado para proteger 
da erosão canais de terra, taludes, estradas (Dicionário Houaiss) 
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DIA ATIVIDADE PARTICIPANTES (Previsão) 

9 de novembro Cerimônia de Entronização 
4.500 ministros e missionários 
representantes dos membros de todos 
os estados 

10 de novembro Preparação/ensaio dos cultos de 
inauguração 

Equipes voluntárias envolvidas na 
atividade 

11 de novembro Culto comemorativo da inauguração 50.000, incluindo os do exterior 

12 de novembro Minimutirão de plantio e limpeza  600 caravanistas do exterior 

15 de novembro Culto comemorativo da inauguração 50.000 

 Mutirão de limpeza  

18 de novembro Culto comemorativo da inauguração 50.000  

19 de novembro Culto especial para os voluntários 
servidores e confraternização 

9.000 voluntários 

 

Ficou também definido que os cultos mensais seriam realizados no primeiro domingo de cada 

mês. De 9 a 19 de maio houve a primeira visita do responsável pelo Gabinete de Liturgia da 

Sede Geral do Japão e pelas cerimônias de entronização dos Solos Sagrados de Atami, 

Hakone e Kyoto, reverendo Hideo Sakakibara. Nesse período, ele ensaiou os oficiantes e 

detalhou com a Liturgia da Brasil todos os passos da cerimônia, já que ele conduziria todo o 

ritual no dia da Cerimônia de Entronização. 

 

Vista aérea do templo um mês antes de sua inauguração. 

 

Enfim, em 9 de novembro de 1995, às 20 horas, foi realizado o ato para o qual foi destinado, 

em todos esses anos, o empenho dos messiânicos do Brasil e que representa também  um 

marco histórico para os messiânicos do mundo inteiro: a Cerimônia de Entronização das 

Imagens no santuário central, de Deus, e no santuário do  fundador Meishu-Sama, no primeiro 

Solo Sagrado construído fora do Japão. Logo em seguida, foi realizado o ato que deu origem à 

construção do próprio Solo Sagrado no Brasil: a Consagração do Santuário dos Antepassados, 
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com o assentamento dos registros dos antepassados dos membros brasileiros, concretizando 

seu sonho de poder cultuá-los no próprio país.  

                                                                         

    

Aspecto da frente do cortejo portando as imagens dos três santuários percorrendo a nave do templo 
pelas mãos dos dirigentes da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. À direita, os presidentes Watanabe 
e Matsumoto encabeçando o cortejo dos demais dirigentes e ministros. 
 

   

A entronização no Altar dos Antepassados e, à direita, o momento das orações após a entronização. 
 

Todos os objetos sagrados foram trazidos do Japão pela equipe de oficiantes da Sede Geral. A 

solenidade se iniciou com o traslado solene das imagens pelos dirigentes da Igreja no Brasil, 

desde a sala de liturgia provisória preparada especialmente para a ocasião em uma grande 

tenda fora do templo e distante algumas dezenas de metros, até o interior dos santuários. O 

cortejo foi formado por reverendos, ministros e representantes dos membros de todos os 

estados do Brasil e do exterior, além de convidados especiais, num total de 4.500 pessoas. O 

andamento do cortejo foi marcado pelo som compassado e solene dos tambores japoneses, 

taiko, e iluminado pelas tocheiras ao longo do caminho cuja tênue fumaça contribuía ainda 

mais na criação da atmosfera mágica daquela serena noite paulistana. Envolvidos por essa 

atmosfera, os participantes acompanharam silenciosamente os procedimentos litúrgicos da 

entronização das imagens realizada no interior dos santuários, após os quais, as luzes do 

templo foram acesas para a realização do Culto de Entronização, anunciado pelo som do koto, 
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instrumento japonês de cordas dedilhadas semelhante a uma grande cítara e o mais 

popularmente usado na musica tradicional tocada atualmente no Japão. O som reproduzia a 

mesma melodia usada nos cultos feitos no Japão. Em suas palavras de agradecimento, o 

presidente da igreja brasileira, reverendo Tetsuo Watanabe, disse:  

 
 

Quero agradecer a todos os messiânicos que se empenharam de corpo e alma para a 
concretização desta obra. Hoje é a partida para uma nova etapa. A hora chegou! Como 
instrumentos de Meishu-Sama e como sacerdotes da salvação vamos, a partir de hoje, 
concretizar o sonho de nosso querido Mestre Meishu-Sama. 

 
 
Encerrada a cerimônia, os presentes se abraçaram congratulando-se pela permissão de 

inaugurar o Templo do Solo Sagrado de Guarapiranga, o primeiro Solo Sagrado fora do 

Japão. Dentre os relatos dos participantes dessa noite, chamou a atenção desse autor o relato 

de uma estranha visão tida pela messiânica Juraci Aparecida de Oliveira Litholdo constante 

nos registros da divisão de história da IMMB: 

 
 

À passagem do cortejo com a imagem de Deus e Meishu-Sama, próximo ao local onde eu 
estava, fui tomada por forte emoção, sentindo-me como que paralisada. Mais alguns 
segundos voltei ao normal e, olhando novamente para cima, em direção das imagens que 
ainda estavam sendo conduzidas, vi que estas eram precedidas por um imenso Dragão 
Dourado. O Dragão lançava chamas para todas as direções, atingindo uma dimensão 
indescritível. Emitia um som que eu pensava estar sendo ouvido por todos. Durante toda a 
cerimônia ele circundava em direção aos altares. O mesmo fato repetiu-se no culto de 
inauguração do dia 11 de novembro. Ao término do culto, eu não conseguia conter as 
lágrimas de gratidão e emoção. 

  
 

E a continuidade de seu relato evidencia a crença messiânica na continuidade da vida de seus 

antepassados após a morte: 

 

 
Quando saía da nave, indo em direção à escada, por três vezes, vi diante de mim, um 
senhor de aspecto oriental que me dizia: “Seus antepassados estão muito felizes com 
você!” Ao escutar isso pela terceira vez, enxuguei os olhos fiz a reverência e elevei meu 
olhar para agradecer esse senhor. Não consegui, pois, como por encanto, ele sumiu. 
Agradeço imensamente a Deus e a Meishu-Sama ter recebido, através dessas dádivas, a 
confirmação de que os meus antepassados receberam permissão para participarem da 
inauguração e que o mundo espiritual realmente estava em festa. 

 
  

Devido ao grande número de pessoas de todo o país programadas para participar do Culto de 

Inauguração, este foi realizado três vezes, nos dias 11, 15 e 18 de novembro. No primeiro dia, 
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além do presidente mundial da Igreja Messiânica, Yasushi Matsumoto, e do presidente da 

Igreja Messiânica do Brasil, Tetsuo Watanabe, estiveram presentes o governador do Estado de 

São Paulo, Mário Covas, o prefeito da cidade de São Paulo, Paulo Maluf, e caravanistas de 24 

países, num total de 42.000 participantes. Na saudação do presidente Watanabe constam estas 

palavras:  

 
 

Esta construção não é somente para nós. Queremos dedicá-la ao povo brasileiro, a todas as 
nações, certos de que aqueles que aqui chegarem, reconhecerão que o amor altruísta é a 
base para a criação de um Mundo Ideal. 

 
 

 

 

O Culto de Inauguração do dia 11 de novembro de 1995 

 

Somando-se as frequências dos três dias de culto, o SSG reuniu 120.500 de todo o país. 

Desejosos de também participarem com seu esforço voluntário na construção do Solo 

Sagrado, os 600 messiânicos estrangeiros que haviam participado da cerimônia do dia 11 

retornaram no dia seguinte para participarem do plantio e da limpeza geral da área, sendo no 

final presenteados pelos brasileiros com um churrasco típico pantaneiro, comandado pelos 

jovens da cidade de Campo Grande-MS. E para os cerca de 9.000 voluntários messiânicos que 

participaram em todo o evento, foi realizado no dia 19 de novembro um culto especial de 
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agradecimento, seguido de grande confraternização. 

 

IV.6.       Sexta fase: 1996-1998 – Do início da utilização do templo ao Culto 
de Consagração pela Líder Espiritual. 

 
No ano seguinte à inauguração, a atividade do SSG foi praticamente dedicada a receber 

messiânicos de todo o Brasil que o visitavam para estudo e trabalhos voluntários de 

manutenção do complexo, criando assim laços de afinidade com o local considerado como 

protótipo do paraíso. Havia três tipos de permanência dos grupos durante a semana, limitados 

pela capacidade do alojamento para 180 hóspedes: grupos de quatro dias (terça a sexta), dois 

dias (sábado e domingo) e um dia (sem pernoite). Os arquivos registram 57.059 participantes. 

 

A crescente utilização da área demandou a construção de um elemento que propiciasse mais 

salas de aula, reuniões e exposições: o Centro Cultural. Assim, as construções pré-fabricadas 

provisórias que ainda existiam foram substituídas pela nova construção, que abrigava áreas de 

exposição, salas multiuso de diversos tamanhos, um pequeno auditório com equipamento 

audiovisual e escritórios para a administração do complexo.  A sua inauguração ocorreu em 7 

de setembro de 1997, oficiada pelo então responsável da área cultural da igreja japonesa, 

Shuhei Shinpo, e pelo presidente da igreja no Brasil, Tetsuo Watanabe. 

 

     

O Centro Cultural em 15 de junho de 1997 e sua inauguração em 7 de setembro. 

 

Apesar de as principais construções já estarem em pleno uso pela comunidade messiânica, 

pode-se dizer que a fase da construção do Solo Sagrado de Guarapiranga só se encerrou com a 

presença da personagem principal da Igreja Messiânica Mundial e que estava impossibilitada 

de comparecer à inauguração: a Líder Espiritual, Itsuki Okada. A sua visita se deu no mês de 

outubro de 1998, e o culto oficiado por ela – nos dias 10 e 11 – recebeu o nome de Culto de 

Consagração do Solo Sagrado de Guarapiranga. 
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Acima: Culto de Consagração: Johrei coletivo e saudação da Líder Espiritual Abaixo: Desfile em carro 
aberto até a entrada do Solo Sagrado, onde descerrou a placa comemorativa. 

   

   

Itsuki Okada ao lado da placa comemorativa na entrada do Solo Sagrado e detalhe da mesma. 
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Estando no país pela quarta vez – estivera nos anos de 1974, 1977 e 1985 – Itsuki Okada 

visitou o SSG no dia 8 de outubro, para conhecê-lo antes do Culto de Consagração. Após sua 

visita, comentou:  

 
 

Sinto que tudo aqui foi construído pelas mãos de Meishu-Sama. Neste Solo Sagrado estão 
reunidos os três solos do Japão – Atami, Hakone e Kyoto. Só Meishu-Sama seria capaz 
disso. 

 
 

Segundo a edição de outubro/novembro do Jornal Messiânico, os Cultos de Consagração do 

SSG reuniram, nos dois dias em que foram realizados, cerca de 103 mil participantes do 

Brasil e de 27 países. No dia 10 de outubro, foi descerrada a placa comemorativa, com os 

dizeres: Solo Sagrado – Guarapiranga. Consagrado pela Terceira Líder Espiritual, Itsuki 

Okada, em 10 de outubro de 1998.   

 

No próximo capítulo, iremos mostrar como está o Solo Sagrado de Guarapiranga doze anos 

depois de sua inauguração. 
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V      O Solo Sagrado de Guarapiranga 12 anos depois de sua                  
inauguração  

 

Neste quinto capítulo focalizaremos a localização geográfica, os elementos arquitetônicos, 

paisagísticos e o funcionamento atual do Solo Sagrado de Guarapiranga, doze anos após a sua 

inauguração.  

 

 

Vista aérea do Solo Sagrado de Guarapiranga em 2007, 12 anos após a sua inauguração.  
 
V.1         Localização geográfica e descrição da área do SSG  
 
O SSG situa-se numa região periférica ao sul da cidade de São Paulo, conhecida como 

Parelheiros e distante 40 km do centro, na margem sul de uma das represas que abastece a 

cidade, a represa de Guarapiranga. 28 Ele se compõe de duas áreas em lados opostos da 

Estrada do Jaceguai. A área principal, à direita da via, cujos 327.500 m² foram adquiridos na 

década de 70, é onde se localiza o Solo Sagrado propriamente dito, onde se encontram os 

elementos arquitetônicos e paisagísticos descritos nos itens IV.2 e IV.3. Com um total de área 

construída de 14.677,89 m², a sua taxa de ocupação é de 3,64%, o que representa um 

coeficiente de aproveitamento de 0,0448, bem abaixo do tolerado para a região. 

 

A área anexa, à esquerda da via, foi adquirida posteriormente em etapas sucessivas e 

atualmente é composta por 2.200.000 m², grande parte dos quais constitui reserva florestal 

intocável da Mata Atlântica. Ali estão as construções de apoio ao funcionamento do SSG 

                                                 
28 Estrada do Jaceguai, 6567, Jardim Casa Grande, Parelheiros, São Paulo, SP. 
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como os estacionamentos, com capacidade para 500 ônibus e 200 automóveis, o viveiro de 

flores, as seis residências, o clube para o lazer dos funcionários, a oficina de manutenção dos 

equipamentos, o galpão para triagem de resíduos sólidos para reciclagem, o almoxarifado e 

demais anexos de apoio à manutenção.  

 

 

Aerofotograma da região do SSG. As linhas em amarelo delimitam as áreas que compõem o SSG: no 
canto esquerdo de baixo, a área principal e, à sua direita, os terrenos adquiridos posteriormente. 

 

A cidade de São Paulo é a que concentra o maior número de membros da Igreja Messiânica 

Mundial do Brasil, como já o era na década de setenta quando a área do SSG foi adquirida. 

Também é onde se localiza a Sede Central da Igreja, em um bairro próximo ao centro, em 

prédio próprio inaugurado em 1982, o Edifício Mokiti Okada.29  

 

 
Sede Central da IMMB. 

                                                 
29 Rua Morgado de Mateus, 77, Vila Mariana, 04015-050, São Paulo, SP. 
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V.2         Elementos arquitetônicos do Solo Sagrado de Guarapiranga  
 

Implantação do SSG com indicação dos principais elementos arquitetônicos e paisagísticos 
 
 

 
 

Nº Edificações Nº Edificações 
1 Nave 9 Pérgulas 
2 Sanitários 10 Praça da Felicidade ou Marquise 2 
3 Concha acústica e vestiário 11 Praça dos Amigos ou Marquise 1 
4 Caixa d’água elevada 12 Auditório  
5 Alojamento da colina 13 Refeitório 
6 Cabine de força 14 Sala VIP 
7 Portaria 15 Centro Cultural 
8 Pórtico 16 Alojamento principal 
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V.2.1      O Templo do Solo Sagrado de Guarapiranga 

 

 

O Templo é o elemento arquitetônico principal do Solo Sagrado de Guarapiranga. A sua 

principal característica é o fato de ele ser ao ar livre, onde, segundo o seu idealizador, o 

reverendo Tetsuo Watanabe, “o teto é o céu e a beleza natural as paredes...” Seus 2.888 m² de 

área construída estão assim distribuídos: a) o pavimento térreo, com 1.853,04 m², onde estão o 

piso da nave e o altar; b) o pavimento inferior, com 995,38 m², onde se localiza a área 

litúrgica: c) a torre, com 39,58 m² de área. O Templo ainda possui dois anexos laterais, para 

sanitários e salas de atendimento ao público, incluindo a Sala de Autoridades e enfermaria, 

com área total de 2.078,05 m². Quanto à capacidade, os números oficiais dizem que a sua 

nave comporta 21.000 pessoas na área interna das colunas e 4.000 no anel externo, 

considerando a plateia em pé, já que só existe assento para 800 pessoas com necessidades 

especiais, em bancos rústicos de madeira maciça, sem encosto, localizados na área dianteira 

central da nave. Para facilitar o detalhamento da pesquisa do templo, ele será aqui 

decomposto em sete elementos: o altar, a torre, a colunata que delimita a nave, a esplanada 

plana que constitui a nave, a escadaria frontal que lhe dá acesso, a concha acústica e os blocos 

anexos laterais, que abrigam os sanitários, e diversos atendimentos ao público.  

 

O altar 

O altar compõe-se de três santuários. O central, que é dedicado ao Criador do universo, o da 

esquerda (do observador), aos antepassados e o da direita, ao fundador da Igreja Messiânica 

Mundial e construtor dos Solos Sagrados originais, Mokiti Okada. Como o santuário central é 

o mais importante, já que é o centro da fé dos messiânicos, ele fica mais alto do que os outros 

dois santuários, sendo que estes estão três degraus acima do piso do altar e aquele, cinco 

degraus. O revestimento dos santuários é em mármore Carrara e vidro laminado numa cor 
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próxima ao lilás e o piso do altar é em mármore crema-marfil polido. O altar possui uma 

cobertura circular com diâmetro de 30m no formato de quatro pétalas de concreto intercaladas 

com claraboias metálicas atirantadas por cabos à estrutura da torre.  

                                

O altar com os três santuários e a torre. 

 

A Torre 

A torre é uma construção em concreto aparente, de planta quadrada, com 4,55m de lado e 

altura de 65m acima da cobertura do altar central (cota de nível 772), onde ela efetivamente se 

inicia, ou 71,45m, a partir do piso do altar central (cota 765,55), a sua altura mais divulgada. 

Possui uma escada interna até a claraboia piramidal que possui no topo, cujo acesso parte do 

alto da cobertura do altar. A sua iluminação é provida por estreitas esquadrias em vidro nos 

seus quatro cantos. Em sua base localiza-se o santuário central e, abaixo deste, no piso da 

liturgia, um depósito de materiais litúrgicos. 

 

Uma referência interessante ligada à altura da torre, frequentemente citada pelos 

administradores do SSG, é a sua relação com o logradouro mais alto da cidade, a Avenida 

Paulista, coração financeiro e símbolo da cidade de São Paulo. Como o marco geodésico 

oficial mais próximo à Av. Paulista registra a sua altitude em 818,929 m, e o topo da torre 

está na altitude de 837 m, este está 18,071 m acima do piso da avenida. Outro dado 

interessante relacionado aos marcos geodésicos da cidade, é que o marco que registra a 

altitude da região do SSG, está cravado dentro do seu próprio terreno, registrando a altitude de 

758,784 m. Ambos os marcos podem ser vistos nas fotos abaixo: 
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À esquerda, no piso da calçada, o marco próximo da Av. Paulista 30 e, à direita, o marco do SSG. 31 
 

A torre, idealizada inicialmente para cumprir duas finalidades, recebeu uma terceira quando o 

projeto foi apresentado à direção mundial no Japão. A primeira de captar a energia cósmica 

para irradiar no espaço do SSG. Isto anula a interpretação comum, ouvida de muitos, de que 

sua finalidade é levar as preces humanas aos céus ou ligar o ser humano a Deus. O seu 

idealizador, reverendo Watanabe, quando perguntado por esse pesquisador 32 se a torre não 

significaria a ligação do ser humano com Deus, ele retrucou, espantado: “Não! Você pensa 

que Deus está lá longe, no céu? Deus está aqui, em todo lugar... não precisa torre para 

alcançá-Lo... a torre é alta, não para ligar com Deus, mas para captar a energia cósmica e 

focalizar aqui...” Isto é, nesse sentido, a torre está relacionada a um movimento de cima para 

baixo e não de baixo para cima. A segunda finalidade, explicada por ele, era possibilitar às 

pessoas saber a localização do templo, de qualquer ponto da área do SSG em que se 

encontrem, especialmente se não puderem participar dos cultos no momento de sua 

realização. A terceira finalidade, como vimos no resumo histórico, foi lembrada pelo diretor 

do gabinete de liturgia, reverendo Hideo Sakakibara, e pelo então presidente mundial, 

reverendo Yassushi Matsumoto, quando disseram que a torre representava o “himorogui” e o 

“Amatsu Kanagui” xintoísta. 

 

Um detalhe significativo é o seu topo em ponta, formada pelo vértice de uma pequena 

pirâmide de base quadrada, em acrílico, que permite a entrada dos raios solares até o interior 

do altar central. Fato curioso é que somente no dia seguinte ao solstício de verão, em 23 de 

dezembro, ao meio-dia, o sol incide em linha reta na torre. Este fato pode ser confirmado com 

                                                 
30 http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/marcos/pdf/V2309ACRN2309AC.pdf (acesso em 03/02/2009). 
31 http://sempla.prefeitura.sp.gov.br/marcos/pdf/V1253ACRN1253AC.pdf (acesso em 03/02/2009). 
32 Entrevista gravada em 21/11/2007. 
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a colocação de um pequeno espelho no centro do altar, como mostra a foto abaixo: 

 

               

Reflexo do sol no altar em 23/12/2006; a colunata e os bancos de madeira da nave vistos da torre. 

 

A colunata 

Esta é formada por 16 colunas em concreto aparente dispostas em um círculo de 60m de 

diâmetro, cada uma com 18m de altura e diâmetro de 3m na base. Na extremidade superior, as 

colunas são unidas por uma arquitrave circular, também chamada pelos técnicos do SSG de 

anel superior.  

 

Quanto ao motivo originário da determinação do número de 16 colunas, este não tem nada de 

místico ou simbólico: foi simplesmente a necessidade da formação de um círculo, a forma 

considerada ideal para a nave do templo, pelo seu idealizador, Tetsuo Watanabe. Com menos 

de 16 colunas, o círculo não ficaria bem formado e, mais que isso, não seria necessário. Uma 

vez tendo chegado a essa quantidade, Watanabe constatou duas relações numerológicas 

simbólicas ligadas ao número 16. A primeira foi a relação com os pontos cardeais: o número 

16 simboliza “todas as direções do mundo”, segundo uma tradição japonesa lembrada por 

Watanabe, já que se refere aos pontos cardeais, colaterais e os respectivos intermediários. 

Assim, as 16 colunas representariam a expansão, para o mundo, da Luz e dos ensinamentos de 

Mokiti Okada, que irradiariam do templo do SSG.  

 

A segunda relação numerológica foi utilizada pelo próprio Mokiti Okada, conforme relato de 

Watanabe. Na numerologia, 16 é reduzido a 7 (1+6=7), que simboliza o elemento Terra, e 

também possui o significado de concretização, realização. Mokiti Okada relacionou os 
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elementos Fogo, Água e Terra com os números 5, 6 e 7 e, respectivamente, com os Solos 

Sagrados de Hakone, Atami e Kyoto. Também afirmou que após o estabelecimento de Kyoto 

(Terra), haveria a expansão mundial de seus ensinamentos. Como o SSG foi o primeiro Solo 

Sagrado a ser feito após Kyoto ser estabelecido, para Watanabe isto confirma a relação com o 

número 7, não só pelo fator Terra relacionado ao Brasil pela sua imensa área territorial, como 

pelo fator concretização (construído após Kyoto). A medida da altura das colunas foi definida 

apenas pelo efeito estético desejado pelo seu idealizador, não tendo qualquer outro 

significado. Os frisos foram sugestão do arquiteto Sawaya, apoiado pelo próprio Watanabe, 

que reconheceu que as colunas lisas não ficariam bonitas.  

 

Quanto à arquitrave ou anel superior, o então responsável pela administração da construção 

do SSG, reverendo Masahito Ono, interpretou o seu significado como sendo de união: união 

entre os seres humanos, entre os brasileiros e os estrangeiros, entre os vivos e os seus 

antepassados, entre os seres humanos e a natureza, todos unidos perante o Criador 

representado no altar central (Sawaya, 1997). 

 

A esplanada da nave 

Considera-se nave do templo tanto a área interna à colunata quanto a externa. Os números 

oficiais dizem que a área interna comporta 21 mil pessoas, em pé, e a externa, 4 mil pessoas, 

perfazendo o número máximo ideal de 25 mil participantes. Incluem-se nesse número os 800 

participantes especiais – autoridades civis e religiosas, messiânicos de outros países, ministros 

responsáveis de filiais, idosos etc - que se assentam nos únicos bancos existentes e que ficam 

próximos ao altar, de madeira maciça e sem encosto. Toda a esplanada tem o piso em grandes 

placas de granito flamejado Capão Redondo e toda a sua água pluvial é recolhida, conduzida 

por tubos e escoada por escada hidráulica até a represa. Quanto à sua altitude, a esplanada da 

nave está na cota 763,00m acima do nível do mar. 

 

A escadaria frontal, ou Escadaria Arco-Íris 

A escadaria frontal supera a altura de 6,90 m – da Praça da Esperança, cota 756,10, até o piso 

da nave, na cota 763,00 – com uma sequência de sete lances de cinco degraus intercalados por 

sete patamares com uma grande jardineira em cada extremidade. A sua largura, tomando-se 

como referencia o eixo central das jardineiras, se inicia com 55,53 m e termina com 17,64 m, 

num percurso em leve curvatura. Aliás, essa talvez seja a mais marcante característica da 

escadaria: a linha curva. Em planta, é fácil perceber que o seu único trecho reto é a faixa dos 
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degraus centrais. Como podemos ver, em seu início na Praça da Esperança, os degraus 

desenham uma leve curvatura que convida os visitantes a subir; em seu término, também uma 

leve curvatura acompanha o círculo da nave, para onde eles se dirigem; assim sendo, como os 

três patamares superiores estão numa curvatura concêntrica à nave e os três inferiores, em 

uma curvatura excêntrica, a transição entre elas é feita pelo patamar central, o único cujos 

degraus são em linha reta.  

 

 

Além da linha curva estar presente no perfil dos degraus, ela está também na sequencia de 

jardineiras e nos próprios círculos que as compõem. Estas variam de tamanho ao longo da 

escadaria, indo da primeira, com 6,92m de diâmetro, à última, com diâmetro de 3,60m. As 

jardineiras dos sete patamares recebem, cada uma, flores com uma das cores do arco-íris, daí 

o seu nome, Escadaria Arco-Íris. De acordo com Watanabe, a associação com o arco-íris 

deriva do fato deste ser um símbolo de esperança para os japoneses, já que aquele quase 

sempre aparece após a chuva, como que dizendo “após a tempestade vem a bonança”. Como o 

sentimento de esperança também é adequado a quem se aproxima do templo, a praça que se 

situa aos pés da escadaria recebeu o nome de Praça da Esperança. Os patamares da escadaria 

foram dotados de grelhas para recolherem as águas pluviais. 

 

Concha acústica do coral 

 



 125 

Na área externa direita da nave, próxima ao altar, situa-se a concha acústica do coral, que se 

apresenta nos dias de culto religioso, como mostra a foto acima. 

 

Bloco dos sanitários 

Nos dois lados do Templo, num nível abaixo do piso da esplanada da nave, existem dois 

anexos, que ocupam um total de 2.078 m². Nestes dois anexos, além dos sanitários, que 

ocupam a maior parte de sua área, existem diversas salas de apoio ao público. No anexo à 

esquerda do Templo, situa-se a área denominada Atendimento, que compreende salas de 

recepção e informações, sala para ministração do Johrei e uma sala para recepção de 

autoridades e convidados espaciais, denominada Sala de Autoridades. No anexo à direita do 

Templo, situa-se o atendimento de saúde, com salas de consulta e de emergências médicas, e 

os vestiários dos cantores do coro, que se apresentam na concha acústica logo acima, na nave. 

 

             
Interior da recepção com a área para ministração de Johrei ao fundo e a sala de emergências médicas. 

 

   

Exterior e interior da Sala de Autoridades situada na extremidade sul do Bloco dos Sanitários. 
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V.2.2      Centro Cultural 

   

Vista do Centro Cultural e interior da sala com exposição permanente sobre Mokiti Okada. 

 

   

Demonstração da Cerimônia do Chá nos dias de culto mensal e sala de aula de arranjo floral ikebana. 

 
Inaugurado em 1997, esse conjunto desempenha função semelhante, ainda que de forma 

muitíssimo mais modesta, à dos museus de arte que existem nos Solos Sagrados originais do 

Japão: um local dedicado às atividades artísticas. Seus 1.660 m² estão distribuídos em duas 

áreas de exposição, duas salas de aula de arranjo floral ikebana, uma sala de projeção de 

vídeo com capacidade para 60 pessoas e salas de apoio administrativo, nas quais hoje 

funciona parte da chefia da administração de todo o complexo do SSG. Em uma de suas salas 

de exposição há uma exposição permanente de algumas obras de Mokiti Okada (cópias) e um 

local preparado para apresentação de um item tradicional da cultura japonesa, a Cerimônia do 

Chá, o que ocorre sempre nos dias de culto, atraindo a curiosidade do público brasileiro.  

 

V.2.3      Auditório 

Com uma área de 522,00 m², ele é composto de um auditório, em piso plano, para 200 

pessoas, salas anexas de apoio e sanitários. Sua cobertura e acabamentos em madeira, bem 

como o piso cerâmico, se harmonizam com o estilo predominante nesta área do espaço do 
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SSG, que, apesar de tecnologicamente atual, se apresenta singelo e despojado, em sintonia 

com os elementos da mata nativa que o cercam. 

 

          

Exterior e interior do auditório do Centro de Aprimoramento 

 
V.2.4      Refeitório 

Construído em dois pavimentos e inaugurado em 1992, o refeitório tem o salão de refeições 

para 150 comensais e a cozinha, no nível superior (502 m²) e um auditório para 100 pessoas, 

toaletes e casa de máquinas, no térreo (362 m²). 

 

      

Exterior e interior do refeitório. 

 

V.2.5      Alojamento da Colina 
 

       
Exterior do Alojamento da Colina, vendo-se as placas de captação da energia solar, e a sala de vídeo. 
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Apesar de ser o alojamento menor e mais antigo, inaugurado em 1987, é o mais atual 

tecnologicamente. Reformado em 2004, transformou-se em um modelo-piloto, para 

aprendizado dos técnicos do SSG, de uma construção ecologicamente correta. Para a sua 

iluminação e tomadas elétricas, passou-se a usar energia solar captada por placas 

fotovoltaicas. A energia solar também é utilizada para o aquecimento da água do banho, que é 

garantido por um sistema reserva de captação de energia eólica. Também a água dos 

chuveiros e pias é reaproveitada para a descarga dos vasos sanitários, usando-se um sistema 

de purificação por microrganismos e esterilização por lâmpadas ultravioleta. Seu telhado 

capta a água pluvial para irrigação dos jardins. Seus tubos de captação de esgoto são de 

plástico PET reciclado e toda a madeira é de reflorestamento. Seus 423 m² de área construída 

podem alojar 30 hóspedes. 

 

V.2.6      Alojamento Principal 

Inaugurado em 1992, este é o principal local de hospedagem do SSG. Com 1.887 m² 

distribuídos em dois pavimentos, dispõe de apartamentos para 150 hóspedes, sala de vídeo e 

de reuniões. Utiliza a energia solar apenas para aquecimento de água. 

 

   

Exterior, hall e sala de vídeo do Alojamento Principal. 

 

V.2.7      Sala VIP 
 

      
Exterior e interior da Sala VIP. 
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Esta pequena construção, de apenas 256,90 m², situada no caminho que leva do refeitório ao 

Centro Cultural, abriga uma sala de recepção para visitantes ilustres no pavimento superior e 

uma livraria no pavimento inferior, onde são oferecidas publicações da Fundação Mokiti 

Okada e outros itens ligados às organizações messiânicas.  

 

V.2.8   Marquise I ou Praça dos Amigos e Marquise II ou Praça da 
Felicidade 

 

        

Vista externa da Marquise I e interna da Marquise II em dia de culto. 

 

Nestas duas praças situam-se as duas áreas de lanches rápidos do SSG. A primeira, mais 

antiga, tem 939,30 m² e fica adjacente ao caminho que leva do Templo ao refeitório, e só abre 

em dias de culto. A segunda, com 1276,70 m², compõe-se de uma grande cobertura em arcos 

metálicos, que abriga quiosques para lanches e funciona sempre que o SSG está aberto ao 

público. Fica adjacente à Praça da Harmonia. 

 

V.2.9.     Portaria 

A portaria é composta por uma área coberta de 168,00 m² onde fica a guarita de controle dos 

visitantes e um prédio de administração da segurança em dois pavimentos mais subsolo, com 

510,30 m² de área construída. O portão de entrada é em grade de ferro. 

          

Visão da área coberta da portaria, com os portões abertos, e do prédio de administração da segurança.  
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V.2.10    Estação Elevatória de Esgoto 

     

Estação elevatória de esgoto. 

 

Como a rede municipal coletora de esgotos se situa numa avenida distante seis quilômetros da 

entrada do terreno do SSG, foi decidida a construção de uma tubulação particular até a 

mesma, seguindo, subterrânea, a lateral da Estrada do Jaceguai. Para impulsionar o esgoto até 

a rede, foi necessária a construção de uma estação elevatória de esgoto, que ficou localizada 

na entrada do SSG, antes da portaria. Sua capacidade de recalque é de 36m³/h, isto é, 36.000 

litros por hora e o seu volume da armazenamento é de 200m³ ou 200.000 litros. 

 

V.3         Elementos paisagísticos do Solo Sagrado de Guarapiranga 

 

V.3.1      Entrada 

A entrada do SSG é feita por uma servidão de 400 metros de extensão por 8 de largura que 

leva da Estrada do Jaceguai até a portaria. É toda margeada por bambus e permite mão dupla 

de veículos e passagem de pedestres.  

 

    

Totem indicando a entrada do SSG e o caminho margeado por bambus que conduz à Portaria. 
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V.3.2      Praça da Paz 

     

Praça da Paz em dia de culto messiânico e detalhe do pórtico. 

 

Ultrapassando-se a portaria, chega-se à Praça da Paz, nome da área de embarque e 

desembarque dos ônibus que trazem os visitantes ao SSG. É composta pelas baias cobertas, 

capazes de receber 24 ônibus simultaneamente, e por um pórtico de 456 m² que representa a 

verdadeira porta de entrada do SSG, a exemplo do tori tão comum aos templos japoneses. 

 

V.3.3      Caminho do Paraíso 

   

Após a travessia do pórtico, os visitantes percorrem o Caminho do Paraíso. 

 

Caminho do Paraíso é o nome que recebeu o acesso para pedestres destinado a conduzir os 

visitantes do pórtico à praça da Esperança, que fica em frente ao templo. É considerado o 

segundo elemento em importância, logo após o templo, que é o elemento principal de todo o 

complexo do SSG. A sua importância reside na preparação espiritual dos visitantes antes de 

adentrarem na área do templo, a exemplo do sandô típico dos templos japoneses. Essa 

preparação é feita pela sensibilização por meio da beleza natural ao longo do percurso de seus 

600 metros ladeados por jardins e frondosas árvores e que terminam entre dois espelhos 

d’água que se misturam, ao final, com a visão do espelho d’água da própria represa.  
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Um dos abrigos para a colocação dos donativos (esq.) e os dois espelhos d’água que caem em cascata. 

 

As cascatas que ladeiam o caminho, na sua parte final, também contribuem, com seu ruído 

típico, para a sensibilização do espírito dos visitantes pelo sentido da audição. Segundo o 

idealizador do SSG, reverendo Tetsuo Watanabe, essa queda d’água também pretende fazer 

uma analogia com um fato religioso cristão bem conhecido dos brasileiros, que é a abertura 

do Mar Vermelho feita por Moisés para, segundo o relato bíblico, conduzir o povo escolhido 

para a Terra Prometida. A sua sinuosidade, inspirada nos caminhos dos Solos Sagrados 

originais, contorna as suaves elevações propositadamente construídas para que a paisagem do 

parque fosse se revelando pouco a pouco ao visitante. 

 

V.3.4      Praça da Harmonia e Praça da Esperança 

       

À esquerda, a Praça da Esperança, em pedra, situa-se entre os degraus da Escadaria Arco-Íris e o 
circulo ajardinado da Praça da Harmonia. À direita, ambas as praças em dia de culto. 

   

Situadas no final do Caminho do Paraíso e em frente ao templo, essas duas praças recebem os 

visitantes que irão descer à Praça da Felicidade, onde se encontram os quiosques de 

alimentação, ou que irão subir a Escadaria Arco-Íris, que dá acesso à nave do templo. Estas 

praças são marcadas pela ampla visão da represa, de um lado, e pela visão do templo, do lado 
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oposto. O círculo da praça da Harmonia tem 100 m de diâmetro.    

 

V.3.5      Praça do Amor 

Praça do Amor é o nome que recebeu o conjunto de pérgulas em madeira, com 100 m de 

extensão, coberta de trepadeiras floridas e adjacente ao Caminho do Paraíso. Seu nome foi 

escolhido em alusão ao seu espaço que favorece a harmonia entre os casais que, sentados em 

seus bancos de madeira e apreciando as flores, podem “discutir a relação” buscando, talvez, 

uma harmonia perdida antes de entrar no Solo Sagrado.  

     

Duas visões da Praça do Amor. 

 

V.3.6      Espelho d’Água 

               

O Espelho d’Água e o muro de pedras, à direita, de onde surge a água que os preenche. 

 

Chama-se de Espelho d’Água o conjunto de lagos que originam as cascatas ao final do 

Caminho do Paraíso. A água que forma os lagos se origina numa outra cascata que desce por 

uma parede de grandes blocos de pedra, à direita do Caminho. Assim se cria uma analogia 

com o surgimento da água dos rios que, quase sempre, provém do alto das montanhas. Por 

outro lado, a visão dos dois lagos se somando à visão do grande lago da represa, ao fundo, 
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provoca a impressão de que a água que desce das pedras e enche os lagos, escoa no final, até a 

represa. Na realidade, a água desce até o interior da lanchonete da Praça da Felicidade e 

retorna, bombeada, à parede de pedras, circulando indefinidamente. 

 

V.3.7      Lago das Carpas 

Situado na rotatória que leva à área da liturgia, este lago é um elemento típico dos jardins 

japoneses tradicionais, reproduzido no SSG. Embora aparente serem dois, tecnicamente é um 

lago só, já que suas águas se comunicam e são limpas pelo mesmo filtro. A água que o 

abastece desce por uma cascata situada ao fundo. Sua colocação em lugar de fácil acesso e 

visibilidade, permite que seja apreciado por um grande número de pessoas ao mesmo tempo, 

especialmente devido às carpas coloridas que atraem a admiração. 

 

               
Os dois tanques do Lago das Carpas, com a cascata ao fundo. Acima, por trás das árvores, o refeitório. 

 
V.3.8      Monumento da Consagração 

Situado na Praça da Paz e ao lado do Pórtico, o Monumento da Consagração marca o dia em 

que a Líder Espiritual realizou o Culto de Consagração do SSG, em 10 de outubro de 1998. 

  

 

 

V.3.9    Passarela 

Construída em concreto armado sobre a rua que conduz os 

veículos à liturgia, esta passarela faz a ligação entre a Área do 

Templo e a Área Cultural. 
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V.3.10    Mapa do conjunto paisagístico do Solo Sagrado de Guarapiranga 

 

V.4.        Áreas de preservação ambiental 

O SSG possui duas áreas de preservação ambiental amparadas pela legislação: uma Área de 

Proteção Permanente (APP) com 50m de largura ao longo de toda a orla da represa, 

totalizando 47.160m², não construíveis, e uma reserva legal de preservação da Mata Atlântica 

com 104.000 m², que corresponde a quase um terço de sua área total. 
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V.5         Elementos arquitetônicos anexos ao SSG  

        

O estacionamento e o viveiro de flores. 
 

Nos terrenos adquiridos posteriormente, como mostra o aerofotograma da página 117, os 

elementos de apoio ao funcionamento do SSG que merecem destaque são o estacionamento 

para 500 ônibus e 200 automóveis (número oficial) e o viveiro de flores. Este último produz 

80 mil mudas por mês para manter os jardins do SSG floridos durante todo o ano. Por ter a 

certificação orgânica, não utiliza nenhum tipo de fertilizante ou agrotóxico químico. É um dos 

locais de visita obrigatória dos técnicos e estudantes das áreas ambiental e agrícola. 

    
V.6         Funcionamento do Solo Sagrado de Guarapiranga 

O SSG está aberto gratuitamente ao público, seis dias por semana, do início da manhã até o 

fim da tarde. Seus visitantes podem ser divididos em duas categorias distintas: os messiânicos 

e os não messiânicos. 

 

V.6.1      Utilização pela comunidade messiânica 

Os messiânicos usam o local, preferencialmente, para três tipos de atividades: participação em 

cultos, estudos doutrinários chamados de “aprimoramento” e trabalho voluntário na limpeza 

ou na jardinagem da área. 

 

V.6.1.1   Cultos messiânicos 

Os cultos, que reúnem grande quantidade de messiânicos, são mensais, exceto em dezembro, 

quando é realizado, além do culto mensal, um culto extraordinário no dia 23, dia em que se 

comemora o nascimento de Mokiti Okada, ocorrido em 23 de dezembro de 1882. Os cultos, 

chamados de Culto Mensais de Agradecimento, são sempre realizados na manhã do primeiro 

domingo de cada mês, exceto em junho e novembro. Nos meses de janeiro, junho e 
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novembro, são concomitantes aos cultos especiais que comemoram datas significativas do 

calendário messiânico. Assim, em janeiro, o culto especial, apesar de realizado no primeiro 

domingo do ano, comemora o Ano-Novo e a fundação da Igreja Messiânica Mundial, ocorrida 

em 1º de janeiro de 1935; em junho, é realizado no dia 15 em comemoração à revelação da 

Transição da Era da Noite para a Era do Dia, ocasião em que é chamado de Culto do Paraíso 

Terrestre; em novembro, é realizado no dia 2, feriado de Finados, quando é chamado de Culto 

às Almas dos Antepassados. Os cultos mensais regulares atraem messiânicos principalmente 

do Estado de São Paulo, reunindo uma média de 15 mil participantes. Os messiânicos do 

restante do país geralmente escolhem um dos cultos especiais para a sua participação – 15 de 

junho, 2 de novembro ou 23 de dezembro – sendo que o que conta com a maior frequência é 

sempre o de novembro, pois a reverência aos antepassados é um dos pontos básicos da fé 

messiânica. 

 

Como a lotação máxima permitida no templo é de 25.000 pessoas, os cultos especiais são 

realizados em dois dias seguidos quando o calendário é favorável, isto é, os dois dias 

coincidem ou são próximos a um fim de semana. Isto porque a realização dos cultos em dias 

normais de trabalho é impraticável, não só pelas condições de tráfego na região, como pela 

impossibilidade de participação dos mais de mil voluntários imprescindíveis à organização da 

cerimônia, desde o tráfego dos veículos aos diversos tipos de atendimento a um público dessa 

dimensão. Aliás, sem a participação experiente desses voluntários, afirmam os messiânicos, 

cerimônias deste tipo no Solo Sagrado de Guarapiranga não seriam realizáveis, mesmo que se 

contasse com equipes regiamente contratadas, pois a solução dos diversos imprevistos típicos 

do evento é resultado de uma cultura acumulada desde a abertura da primeira unidade 

religiosa na década de 60, na qual o servir voluntário representa um dos pilares da fé 

messiânica.  

        

Templo do SSG em dia de culto messiânico e flagrante da transmissão da palestra em LIBRAS, a 
linguagem brasileira para surdos. 
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V.6.1.2   Estudos doutrinários ou “Aprimoramentos” 

Uma das funções para as quais o SSG foi construído é a recepção de caravanas de 

messiânicos que vêm participar de estudos doutrinários, conhecidos no jargão messiânico por 

“aprimoramentos”. Em duração que varia de um dia de permanência – para os que residem na 

área metropolitana ou cidades próximas – até de uma semana para os de outras regiões do 

país, esses estudos contam com palestras dos ministros, apresentação de relatos de graças 

alcançadas, mesas-redondas para troca de experiências de fé individuais, vídeos e trabalhos 

voluntários de manutenção da área, conhecidos como “dedicação”. Para atender 

preferencialmente a essa atividade é que foram construídos os alojamentos, o refeitório, os 

auditórios e certos espaços do Centro Cultural, como salas de reunião e de vídeo. 

       

Aspecto de um aprimoramento para membros realizado no auditório e mesa-redonda no mesmo local. 

 

V.6.1.3   Trabalho voluntário na manutenção ou na construção do SSG 
chamado de “Dedicação” 

 

               

                    Trabalho voluntário de manutenção do SSG, na limpeza e no plantio de árvores. 

 

Embora a administração do SSG conte com pessoal destinado a esta função, faz parte da 

formação dos messiânicos o trabalho voluntário nas atividades da Igreja. Como o ingresso na 

fé messiânica visa à participação efetiva na “construção do paraíso terrestre”, como visto no 

segundo capítulo, o trabalho voluntário é uma das ações possíveis, ao lado da ministração do 

Johrei, do encaminhamento de novos membros e da oferta monetária em gratidão às graças 
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alcançadas. Além desse sentido de utilizar o corpo físico na obra de salvação, a “dedicação”, 

para os messiânicos, possui o sentido espiritual de impregnar, nos locais onde é feita, o seu 

próprio sentimento de gratidão e amor à humanidade. 

 

V.6.2      Atividades de preservação ambiental 

Devido à sua privilegiada localização, em área de preservação dos mananciais da represa de 

Guarapiranga, o SSG vem realizando atividades de relevância nesse setor, conforme relatório 

oferecido a este pesquisador pelo responsável da sua secretaria de meio ambiente, engenheiro 

florestal José Carlos dos Santos. Tendo adotado o sistema de gestão ambiental ISO 14001 

desde 2003, o SSG vem se empenhando na educação ambiental, na coleta seletiva, no cultivo 

orgânico, no reflorestamento e no respeito à legislação relativa às áreas de topos de morro, 

várzeas, matas ciliares e nascentes, já que sua área possui todas essas características. 

 

No campo da educação ambiental, três são as atividades mais relevantes: a oficina em que se 

reaproveitam materiais descartados (tetrapak; papel; pet etc.) para transformá-los em algum 

utensílio ou objeto de adorno, chamada de Reciclarte; a exibição ou empréstimo de filmes 

educativos sobre o tema (água, energia, lixo etc.); realização da exposição anual, sempre em 

junho, “Resgatando o nosso futuro”, com participação de palestrantes convidados, 

representantes de ONGs, universidades e órgãos governamentais.   

 

A coleta seletiva, iniciada em 1998, recicla atualmente 86% (em peso) dos resíduos sólidos do 

SSG. Além dos próprios resíduos, é feita também a coleta nos bairros circunvizinhos, através 

de PEVs (posto de entrega voluntária), de resíduos recicláveis, como papel, plástico, vidro, 

metais e outros. 

 
Na rubrica do reflorestamento, desde o início da construção do SSG em 1991, já foram 

plantadas mais de 60 mil árvores nativas. Além disso, toda a produção de mudas para a 

manutenção dos jardins – só de flores, são 80 mil mudas por mês – é orgânica. Por último, 

ressaltou José Carlos, todo o piso pavimentado do SSG foi feito com blocos intertravados que 

permitem que as águas pluviais penetrem no solo, ajudando a abastecer a represa. 

 

V.6.3      Utilização pela sociedade em geral 

A partir da inauguração do templo, à medida que se torna mais conhecido, o SSG vem sendo 

cada vez mais utilizado pela sociedade em geral. A grosso modo, esse uso pode ser 
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classificado nas seguintes categorias: visita turística e de lazer, atividades de outras tradições 

religiosas que usam o local para estudos, encontros interreligiosos promovidos por entidades 

do gênero, eventos governamentais (geralmente ligados à região do entorno) e atividades 

ligadas ao meio ambiente. 

 

V.6.3.1   Visitas turísticas e de lazer 

As visitas turísticas e de lazer ocorrem nos fins de semana, quando a área do SSG recebe 

diversos grupos para visita monitorada pelos seus guias voluntários. São estudantes de todos 

os níveis, idosos, membros de diversos tipos de associações, ou simplesmente pessoas 

convidadas pelos próprios messiânicos ou por visitantes anteriores, que escolheram o local 

pela beleza natural que ele proporciona.  

 

     

Grupos de estudantes, de praticantes de Tai chi chuan e de cadeirantes em visita ao SSG. 

 

V.6.3.2   Atividades de outras tradições religiosas 

Ocasionalmente, o SSG é palco de atividades religiosas não messiânicas, geralmente como 

parte da programação de visita de grupos de outras tradições religiosas que o escolhem como 

um parque contemplativo natural, que os aproxima do Criador. 

 

        
Acima, missas católicas realizadas no auditório... 
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... e na pérgula da Praça do Amor. 

     
Católicos em atividade no templo e adventistas chineses fazendo estudos bíblicos na Marquise I. 

 

A tabela abaixo mostra a estatística dos grupos que frequentaram o SSG a partir de 2001, 

quando os registros se iniciaram: 

___________________________________________________________________________ 
Ano        3ª idade  Escolas  Religiosos  Católicos  Evangélicos  Budistas  Outras religiões 

2001         109           63            18              14                 1                 1                 2 

2002         182           71            27              20                 2                 0                 5 

2003         215           64            24              17                 3                 4                 0 

2004         240           91            32              17                 3                 1                11 

2005         281           53            30              15                 3                 3                 9 

2006         242           80            30              15                 7                 1                 7 

2007         235          111           44              14                15                1                14 

Total       1.504         533          205           112  (54,6%)  34 (16,58%)11 (5,36%)  48 (23,41%)             
___________________________________________________________________________ 
 

V.6.3.3   Encontros interreligiosos 

Como a cidade de São Paulo abriga uma sociedade multicultural originária dos cinco 

continentes, as principais tradições religiosas ali também estão presentes. Esta diversidade 

religiosa vem acarretando, por sua vez, a existência de diversas entidades que promovem o 

congraçamento interreligioso na cidade. Devido às suas condições, o SSG tem sido escolhido 

como um dos locais aprazíveis adequados à realização de eventos desse tipo. 
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Dois momentos, em anos diferentes, do encontro interreligioso denominado Caminhada pela Paz. 

 

          

Evento interreligioso Abraço na represa de Guarapiranga, em defesa do meio ambiente. 

 

V.6.3.4   Eventos governamentais e atividades ligadas ao meio ambiente 

Por ser considerado pelas autoridades um modelo de preservação ambiental na região dos 

mananciais que abastecem a represa de Guarapiranga, o SSG tem sido escolhido para eventos 

do governo municipal ligados ao tema, como a entrega de veículos de patrulha à Guarda 

Ambiental de São Paulo, ou simplesmente como um local aparelhado para reunir públicos 

específicos da região, como o encontro de funcionários públicos com a prefeita da cidade, 

conforme as fotos abaixo.  

 

              

Encontro de funcionários da região do SSG com a então prefeita Marta Suplicy, em 11/10/2001. 
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Entrega de veículos à Guarda Ambiental de São Paulo pelo prefeito Gilberto Kassab, em março/2007. 
 

O Solo Sagrado de Guarapiranga também foi escolhido como local adequado à soltura de 

pássaros silvestres apreendidos na cidade. 

 

   

Soltura de pássaros pelo Departamento de Parques e Áreas Verdes de São Paulo (DEPAV). 

 
V.6.4      Quadro estatístico da frequência geral de 1996 a 2007 

 
PÚBLICO  DIÁRIO 

Não Membros ANO 

1ºvez Freq. 
Membros 

Cultos 
Mensais e 
Especiais 

Frequência 
Total 

1996 1.519 1.792 57.059 227.801 288.171 

1997 14.640 11.297 33.169 253.462 312.568 

1998 27.131 21.102 43.884 301.412 393.529 

1999 28.332 22.096 41.410 204.697 296.535 

2000 36.618 24.404 35.331 202.140 298.493 

2001 47.374 32.921 42.838 229.722 352.855 

2002 54.400 41.382 49.819 242.823 388.424 

2003 41.880 41.903 35.914 228.560 348.257 

2004 48.895 42.734 31.153 219.806 342.588 

2005 42.164 53.433 31.664 216.530 343.791 

2006 49.938 56.929 39.617 202.474 348.958 

2007 48.417 62.210 35.038 193.426 339.091 

TOTAL 441.308 412.203 476.896 2.722.853 4.053.260 
 



 144 

Aqui finalizamos a apresentação da situação atual do Solo Sagrado de Guarapiranga, 12 anos 

depois de sua inauguração. No próximo capítulo, serão estudadas as convergências e as 

divergências com os Solos Sagrados originais, no Japão. 
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VI        Convergências e divergências entre o protótipo do paraíso 
do Brasil e os protótipos do paraíso originais do Japão 

 
Neste capítulo tentaremos responder às perguntas contidas em nossas reflexões preliminares 

sobre se houve e quais foram as adaptações necessárias à transplantação dos protótipos do 

paraíso originais, do Japão para o Brasil, e ainda, se essas adaptações comprometeram o 

conteúdo que deveria também ser transplantado. Pelo que pudemos ver até aqui, o protótipo 

do paraíso da Igreja Messiânica Mundial do Brasil apresenta tanto convergências como 

divergências com os protótipos originais.  

 

Nossa análise será feita em duas partes: na primeira, faremos a descrição das convergências e 

divergências para, em seguida fazer sua interpretação. Como os protótipos originais são em 

número de três, os quais também diferem entre si, e no Brasil foi construído apenas um, só 

serão considerados como divergentes os elementos que não apresentem nenhuma 

convergência com algum dos três protótipos japoneses. 

 

VI.1       Descrição das convergências e divergências 

A descrição será feita em cinco partes, procurando seguir os passos de sua história: a 

localização e a paisagem da área escolhida para a implantação do SSG; a sua principal 

construção, o Templo; as demais construções relevantes; os principais elementos paisagísticos 

e, por fim, o seu funcionamento. 

 

VI.1.1     Implantação: localização urbana, paisagem e participação 
voluntária na construção 

 
Encontramos convergência nestes três aspectos: na paisagem natural com presença da água, 

na localização em uma periferia urbana e na participação voluntária na construção. A única 

divergência ficou por conta da grande dimensão da área do SSG. 

 

Situado numa área periférica urbana, afastada do burburinho do centro, mas acessível por 

transporte particular ou público, a localização do SSG está em convergência com a 

localização dos protótipos japoneses, também situados na periferia dos centros urbanos das 

cidades de Atami, Hakone e Kyoto, porém de fácil acesso à população.  

 

Da mesma forma, a paisagem que se descortina do SSG é convergente àquela que se aprecia 
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nos protótipos originais. Guardadas as devidas proporções, a visão da represa em frente ao 

SSG mostra marcante convergência com a Baía de Sagami vista do Solo Sagrado de Atami, 

fato que, inclusive, contribuiu para a aquisição do terreno. 

 

        
   A baía de Sagami vista do Solo Sagrado de Atami.          O lago da represa de Guarapiranga visto do SSG. 

       
Lago Hirosawa vizinho ao Solo Sagrado de Kyoto e o bosque de pinheiros por trás do Solo Sagrado de Hakone. 

 

Embora não tão semelhante, a presença de um lago vizinho ao Solo Sagrado de Kyoto 

também configura uma convergência com as plácidas águas da represa de Guarapiranga. 

Quanto ao Solo Sagrado de Hakone, os messiânicos que já o visitaram encontram semelhança 

entre a sua atmosfera montanhosa e a Mata Atlântica, que envolve Guarapiranga.  

 

Assim, considerando-se a paisagem, é inegável a existência de uma convergência entre 

Guarapiranga e os três Solos Sagrados originais, constatação feita pela própria Líder 

Espiritual, na visita que fez ao local em 1985 ao afirmar que o SSG continha os três 

elementos, Fogo, Água e Terra. 

 

Quanto à participação voluntária na construção, também encontramos convergência absoluta. 

Seja no período de construção ou na manutenção atual, é registrada a participação voluntária 

dos messiânicos nos Solos Sagrados no Japão e no Brasil. 
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Brasil: voluntários do primeiro grupo, em dezembro de 1974 e em 2007. 

           

Japão: voluntários na construção de Atami, na década de 40, e em Kyoto, em 2005. 

 

Por fim, considerando-se o tamanho, a divergência é grande: enquanto a área total do Solo 

Sagrado de Hakone é de 76.000 m², o de Atami é de 176.000 m² e o de Kyoto é de 47.800 m² 

(MGC, 1980), a do Solo Sagrado de Guarapiranga é de 327.500 m² (sem as áreas anexas 

adquiridas posteriormente), isto é, maior do que os três juntos. Mesmo se levando em 

consideração as últimas aquisições de áreas vizinhas a Kyoto, de cujos números exatos não 

dispomos, Guarapiranga permanece insuperável em área, somando-se os dois milhões de 

metros quadrados adquiridos recentemente. 

 

VI.1.2     O Templo 

No Templo, encontramos mais divergências do que convergências com os respectivos 

templos dos Solos Sagrados originais. Isto ocorreu não só em sua concepção e no conceito 

arquitetônico do conjunto, como nas partes em que ele foi dividido para nosso estudo: o altar, 

a torre, a nave, a colunata, a escadaria, a concha acústica e os blocos anexos laterais. 

 

Talvez a sua maior convergência seja a maneira como foi concebido: a visão surgida num 

sonho. Embora Mokiti Okada jamais tenha relatado ter visto seus templos em sonho, ele 

relatou que Deus lhe revelava passo a passo, a construção dos Solos Sagrados, já que ele 

havia alcançado o “estado de união com Deus”, conforme suas próprias palavras. Isto 
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significa que o projeto de um Solo Sagrado não é uma invenção humana, nem mesmo de 

Mokiti Okada, mas apenas a projeção, no pensamento do responsável pela construção, de algo 

que já havia sido concebido numa outra dimensão, não física. E o sonho do reverendo Tetsuo 

Watanabe converge com essa afirmação, pois ele se viu no interior do templo o qual, no seu 

sonho, já estava pronto.  

 

Aliás, o fato de um templo ser revelado em sonho, visões ou revelações, não é novo na 

história das religiões. Mircea Eliade nos relata diversos exemplos. O rei babilônio Gudéia viu 

em sonhos o projeto de um templo que lhe fora revelado por um deus. Os israelitas, por sua 

vez, acreditam que, além do templo, todos os utensílios a serem ali utilizados foram revelados 

por Jeová a seus eleitos, como constam no Pentateuco as palavras de Jeová dirigindo-se a 

Moisés: “Construireis o tabernáculo com todos os utensílios, exatamente segundo o modelo 

que te vou mostrar” (Êxodo, 25: 8-9). E quando Davi dá a seu filho Salomão o projeto dos 

edifícios do templo, do tabernáculo e de todos os utensílios, confirma-lhe que “tudo aquilo... 

se encontra exposto num escrito da mão do Eterno, que me facultou o entendimento disso” (I, 

Crônicas, 28: 19). E o rei assírio Senaqueribe construiu Nínive segundo o projeto estabelecido 

desde tempos muito remotos na configuração do Céu, o que, para Eliade, significa que os 

modelos arquitetônicos, encontrando-se no Céu, participavam da sacralidade uraniana. (Eliade 

2001, pp.56-57). 

 

          

            O Templo Messiânico de Atami.                            Templo do Solo Sagrado de Guarapiranga. 
 

Porém, no conceito arquitetônico geral, é onde certamente está a sua divergência mais 

notável. Como um templo destinado a cultos com apresentações diversas e palestras, ele só 

pode ser comparado ao Templo Messiânico de Atami, que exerce essa mesma função, já que o 

templo Komyo de Hakone foi concebido originalmente como um “santuário para a prece 

individual” Assim sendo, a divergência está no fato de ser um templo a céu aberto ao 
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contrário do Templo Messiânico de Atami, que é fechado e com assentos. Vejamos por partes. 

Começando pelo altar, a presença dos três santuários – para o Criador, o fundador e os 

antepassados – é a primeira divergência, pois inexiste este conjunto, na forma como se 

apresenta, nos templos dos solos originais. O que mais se aproxima é o altar do Templo 

Messiânico de Atami, que possui o santuário para os antepassados à esquerda do santuário 

central, mas não possui o do fundador à direita (foto abaixo). A disposição do altar do SSG 

mostra uma mescla desse altar do Templo de Atami com o altar das unidades religiosas 

regulares, tanto no Brasil como no Japão, que possuem a imagem do fundador à direita, e uma 

ikebana à esquerda do centro do altar, no qual o nome de Deus é escrito em um pergaminho.  

 

  

O altar do Templo Messiânico, vendo-se o santuário dos antepassados à esquerda, e um altar típico de 
uma filial brasileira, com o retrato do fundador à direita e um arranjo floral ikebana à esquerda. 

 

Outra divergência é a independência dos três santuários, cada qual com sua própria entrada. 

Isso se deveu ao fato de o altar ser aberto ao ambiente natural, sujeito à entrada de pássaros e 

insetos em seu interior. Em outras palavras, ao contrário dos templos fechados, onde os 

santuários são “internos”, os três santuários do SSG podem ser considerados “externos”, daí a 

necessidade de sua vedação. 

           

Os três santuários independentes e o interior do altar central, protegido pelas portas de vidro e cortinas. 
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A cobertura do altar, por sua vez, revela aspectos simbólicos convergentes com as culturas 

japonesa e brasileira, buscados propositalmente pelo arquiteto Sawaya, responsável pelo seu 

projeto. Segundo este, se no desenho das pétalas de concreto, a sua curvatura levemente 

ascendente foi inspirada nos telhados dos pagodes japoneses, o seu formato em cruz foi 

inspirado, por sua vez, na Cruz de Malta, característica das caravelas portuguesas e, ainda 

hoje, um símbolo bem utilizado por aqui. 

 

                              33 

Planta da cobertura do altar com as pétalas de concreto inspiradas na Cruz de Malta, à direita. 

 

A torre, por si só, já representa uma divergência, já que ela não existe em qualquer templo 

messiânico até hoje construído, seja num Solo Sagrado ou fora dele. A nave, por ser a céu 

aberto e sem assentos (à exceção dos poucos bancos rústicos à frente, para participantes 

especiais) também revela uma divergência com os templos dos Solos Sagrados originais, que 

são fechados e com assentos. 

 

A colunata configura tanto divergência como convergência, variando de acordo como a 

maneira com que é considerada. Considerada como elemento delimitador do espaço da nave, 

ela configura uma divergência, já que também inexiste nos templos messiânicos com essa 

função. Porém, considerando-a como um elemento estético visual que enfatiza a linha 

vertical, pode configurar convergência com as colunas verticais das fachadas do atual Templo 

Messiânico de Atami, que, por sua vez, replicam as linhas verticais do projeto original feito 

por Mokiti Okada. 

 

                                                 
33 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/Cross-Pattee-Heraldry.svg/115px-Cross-Pattee-
Heraldry.svg.png (acesso em 4/3/09). 
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As linhas verticais do Templo Messiânico de Atami na época de Mokiti Okada (esquerda), nas colunas 
do Templo atual (centro) e nas colunas do Templo de Guarapiranga (direita). 

 

A escadaria, como um elemento integrante do conjunto do templo, revela convergência com 

os templos de Hakone (considerando-se o seu projeto original) e o de Atami, apesar de, neste 

último, ela ser lateral e não frontal, devido à topografia do local. 

 

        
O Templo de Hakone, com sua escadaria frontal, e peregrinos subindo a escadaria do Templo em Atami. 

 

A concha acústica também revela uma divergência com os templos dos Solos originais. Como 

a música litúrgica, no Japão, é executada por um pequeno grupo de moças que dedilham o 

koto sentadas no próprio piso do altar, uma concha acústica externa é um elemento inédito. 

 

                         
Coral na concha acústica do SSG e as tocadoras de koto (ao fundo) durante culto em Atami. 

 

E por fim, a sala de emergências médicas no bloco anexo lateral representa uma divergência, 

pois esta instalação não existe nos Solos Sagrados originais. 
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VI.1.3     Demais construções relevantes 

O Centro Cultural 

   

Exterior dos museus de arte de Hakone e Atami e do Centro Cultural do SSG. 

     

As salas de exposição dos Museus de Arte de Hakone, Atami e do Centro Cultural do SSG. 

 

Como é uma construção destinada às artes, o Centro Cultural encontra convergência com os 

museus de arte existentes nos Solos Sagrados originais, desconsiderando-se as suas dimensões 

e a ausência de coleções próprias.  

 

Auditório 

A existência de auditórios ou locais para palestras dirigidas aos membros é fator convergente 

nos Solos Sagrados estudados. Sejam no estilo ocidental, com poltronas, ou no estilo oriental, 

onde as pessoas sentam-se no chão atapetado, todos os três Solos originais possuem auditórios 

e salas afins destinados a palestras ou seminários, integrados aos templos ou aos chamados 

Centros de Aprimoramento, à exceção de Hakone, que utiliza até hoje o histórico Nikko-Den 

para esse fim.  
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O Nikko-Den de Hakone e em Kyoto, a nave do Centro de Aprimoramento e uma de suas salas 
menores. 
Em Hakone, também é utilizada a nave coberta do Templo Komyo para palestras aos 

membros japoneses. Em Atami, além das grandes e pequenas salas do Templo Messiânico, há 

o auditório do hotel Zuiun-Kaikan, que aloja os peregrinos. Em Kyoto, é utilizada a própria 

nave do Centro de Aprimoramento além de outras salas menores. A única divergência, se é 

que pode aqui ser chamada como tal, é a construção de um prédio independente, como o 

auditório principal do SSG. 

 

Alojamento 

Nesse item também há convergência. Já vimos que em Atami há alojamentos para peregrinos 

(Zuin-Kaikan), funcionários (Tozan-Kaku) e seminaristas (Shinjin-Ryo), o mesmo ocorrendo 

em Kyoto. A exceção fica por conta de Hakone, que não possui este tipo de instalação na área 

do Solo Sagrado, embora grupos pequenos possam se alojar, em curtas permanências, em 

certos espaços improvisados. Os peregrinos alojam-se nos hotéis da região. 

           
Alojamento Tozan-Kaku e hotel Zuiun-Kaikan, ambos no SS Atami, e vista dos alojamentos do CA Kyoto. 

 

Refeitórios e lanchonetes 

Tão necessário aos visitantes e funcionários como os alojamentos, a existência de locais para 

lanches ou refeições é um item convergente nos Solos Sagrados. Em Atami, há um refeitório 

para funcionários no interior do templo e um restaurante aberto ao público no interior do 

Museu de Arte. Em Kyoto, o refeitório é no interior do Centro de Aprimoramento e, em 

Hakone, fica na parte superior da loja de souvenires, próxima à entrada do Solo Sagrado e ao 

lado da estação do bondinho. 

  

VI.1.4    Principais elementos paisagísticos 

É nos elementos paisagísticos que encontramos a maior convergência. Tendo sido projetados 

e construídos pelo paisagista japonês Tsutomo Kasai, superposto a um esquema básico do 
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paisagista peruano naturalizado brasileiro, Andrés Tomita, todo o paisagismo do SSG 

manifesta marcada convergência com os jardins dos Solos Sagrados originais. A atmosfera 

japonesa pode ser sentida nos jardins de bambus, nos caminhos sinuosos que serpenteiam 

pelos bosques, na presença da água correndo por riachos e cascatas margeados por blocos de 

pedra e nos lagos com carpas coloridas. Todos esses elementos são típicos dos jardins dos 

Solos Sagrados originais, que foram transplantados para o Solo Sagrado de Guarapiranga e 

integrados na vegetação da Mata Atlântica brasileira. Exemplificaremos apenas com os 

elementos considerados principais. 

 

Entrada  

A entrada margeada por bambus só encontra convergência com a entrada do Heian-Kyo em 

Kyoto. 

   

À esquerda, a entrada do SSG e, à direita, a entrada do Heian-Kyo de Kyoto. 

 

O Caminho do Paraíso e os demais caminhos  

No Caminho do Paraíso pode ser encontrada uma ligeira convergência com o caminho que 

conduz ao Komyo-Shinden de Hakone, o único que é alcançado através de um percurso a pé, 

embora este seja mais curto e mais simples.  
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O caminho, à direita, que leva ao Santuário Komyo. 

Bem mais extenso e mais rico que este em elementos paisagísticos, com variada vegetação e 

suaves elevações que finalizam em cascatas e lagos, o Caminho do Paraíso potencializa o 

significado de ser um sandô típico dos templos japoneses, sentido que quase não é percebido 

pelos visitantes estrangeiros em Hakone, cujo significado os guias tampouco explicam, talvez 

por ser um conhecimento óbvio para os japoneses.  

 

Neste e nos demais caminhos que atravessam os jardins, não podemos deixar de mencionar a 

convergência intencional de seu traçado sinuoso com uma das mais famosas obras 

colecionadas por Meishu-Sama e que o inspirou ao projetá-los, o Biombo das Ameixeiras 

Vermelhas e Brancas, de Ogata Korin, Tesouro Nacional do Japão. 

 

              

O Caminho do Paraíso e o Biombo das Ameixeiras Vermelhas e Brancas. 

 

 1      2 

 3      4 
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Os caminhos dos jardins de Atami (1), Kyoto (2), Hakone (3) e Guarapiranga (4). 
Lago das Carpas 

Embora haja convergência formal, com a criação da atmosfera típica dos lagos de carpas 

japoneses, a sua localização pode ser considerada uma divergência já que, no Japão, ele fica 

vizinho (Hakone) ou mesmo nos fundos (Atami) dos respectivos templos e, em Guarapiranga, 

o Lago das Carpas atrai seus admiradores para uma área de fácil acesso e visibilidade, porém 

afastada do ambiente respeitoso do templo, na Praça da Rotatória. 

     

Os lagos de carpas de Hakone, Atami e de Guarapiranga. 
 

 
Riachos, cascatas e pontes 

Nesses elementos a convergência é quase total, a ponto de, no caso de fotos, não se poder 

identificar se estão no Japão ou no Brasil... 

     

Da esquerda para a direita, riachos e suas pontes em Hakone, Kyoto e Guarapiranga. 

 

VI.1.5      Nomenclatura 

Na atribuição de nomes tanto às construções como aos elementos paisagísticos encontramos 

convergência quanto à busca de termos ligados à natureza ou de conteúdo espiritual ou 

religioso. Se no Japão existem a Colina das Azaleias, a Escadaria Relâmpago, a Casa de Chá 

Montanha e Lua e o Palácio de Cristal, entre outros, no Brasil há o Caminho do Paraíso, a 

Escadaria Arco-Íris, o Alojamento da Colina, a Praça da Felicidade, somente para citar 

alguns, já que praticamente todos os elementos arquitetônicos e paisagísticos receberam 

denominação específica com essas mesmas características.  
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VI.1.6    Funcionamento  

 

VI.1.6.1 Segurança 

Este item apresenta divergência com os Solos Sagrados originais. Tanto na entrada principal 

como na área interna, a dimensão dos elementos de segurança que existem no Solo Sagrado 

brasileiro, é desproporcional aos que existem nos Solos Sagrados japoneses. 

 

O pesado portão da entrada principal, em barras de ferro, as guaritas que controlam o ingresso 

dos visitantes e vigiam as margens da represa bem como os vigilantes que fazem a ronda 

interna, certamente não foram transplantados do Japão para cá. São estruturas de segurança só 

encontradas no Solo Sagrado de Guarapiranga. 

 

     

Acima, o portão da entrada, o controle do ingresso dos visitantes e equipe de vigilantes e bombeiro. 
Embaixo, a guarita que vigia as margens da represa e a ronda a pé e motorizada de Guarapiranga. 
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A entrada e o singelo portão em Atami e o portão em finas barras de alumínio da entrada em Kyoto. 

VI.1.6.2 Utilização pelos messiânicos e pelos não messiânicos 

Nesse item encontramos convergência e divergência. A convergência existe na utilização pela 

comunidade messiânica, pois tanto no Brasil como no Japão, os messiânicos peregrinam ao 

Solo Sagrado para participarem de cultos, aprimoramentos e dedicações. A divergência surge 

na utilização do SSG pela sociedade em geral. Enquanto no Japão, os visitantes são, na grande 

maioria, membros da Igreja Messiânica, excetuando-se o público que vai apreciar 

exclusivamente o acervo dos museus de arte de Hakone e Atami, o Solo Sagrado brasileiro 

tem um movimento crescente de visitantes – fora dos dias de culto, naturalmente – dos mais 

diferentes segmentos da sociedade, notadamente nos finais de semana. 

 

VI.2       Interpretação das convergências e das divergências 

Na comparação realizada no item anterior, vimos que o Solo Sagrado de Guarapiranga 

apresenta tanto convergências como divergências com os Solos Sagrados originais do Japão. 

As convergências nos parecem naturais, já que todos foram construídos baseados numa 

mesma doutrina e, certamente, não fossem as características que diferem o Brasil do Japão, 

não haveria motivo para que o SSG apresentasse elementos divergentes dos protótipos 

japoneses que o inspiraram. Por isso, são as divergências que mais nos interessam. Quais 

seriam as causas dessas divergências? Seriam exógenas ou endógenas? Geográficas ou 

culturais? Sociais ou religiosas? E que adaptações foram necessárias? Neste item, iremos 

buscar as causas mais prováveis das principais divergências, embora comentários sobre as 

convergências sejam inevitáveis. Para tanto, seguiremos a mesma ordem seguida pelo item 

anterior. 

 

É certo que não se pode falar de transplantação dos Solos Sagrados originais do Japão para o 

Brasil, desde o tempo da aquisição do terreno, pois, naquela época, devido ao tamanho da 

comunidade messiânica brasileira, os dirigentes não pensavam em utilizar a área como um 

Solo Sagrado, mas sim como uma futura Sede Central destinada a cultos e à administração da 

Igreja.  

 

Porém, percebe-se, sem dificuldade, que os paradigmas formados pelos Solos Sagrados 

originais, conhecidos por todos os dirigentes, contribuíram para a escolha do terreno. Afinal, 

seja um Solo Sagrado, uma Sede Central ou Regional, uma pequena filial ou até mesmo a 
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própria residência, a busca de edificar um protótipo do paraíso faz parte da visão com que os 

messiânicos encaram a sua missão no mundo. E a principal característica de um protótipo do 

paraíso é a sua beleza, por ser a parte visível da trilogia do mundo ideal, segundo Mokiti 

Okada, que é Verdade, Bem e Belo. Com certeza, este foi o diferencial dos outros terrenos 

vistos até então: a bela paisagem oferecida pelo lago da represa de Guarapiranga.  

 

A localização à beira do lago da represa de Guarapiranga, com a sua bela paisagem, foi o 

grande fator que motivou a escolha deste local, na época de sua aquisição, para a construção 

da futura sede da Igreja Messiânica no Brasil, conforme constatado pelas palavras de um 

dirigente da época, Katsumi Yamamoto, quando este afirmou que o terreno foi escolhido, 

apesar do preço ser alto para as condições da igreja na época, porque a vista do lago da 

represa com uma ilhota bem em frente ao terreno trazia a lembrança do Solo Sagrado de 

Atami, que também era localizado em frente a uma baía com uma ilha ao longe. Cabe 

ressaltar a força do paradigma que envolve a presença da água. Sendo São Paulo uma cidade 

não situada à beira mar, a direção da igreja decidiu-se pela área às margens da represa, mesmo 

sendo esta distante perto de 40 km do local da antiga sede, e de difícil acesso aos membros 

da igreja, sem falar no seu alto preço.  

 

A convergência entre a participação de voluntários no Brasil com a que ocorreu no Japão 

demonstra que essa parte do conteúdo original foi realmente transplantada ao Brasil, já que a 

impregnação do amor altruísta, que se expressa no trabalho voluntário, representa um 

importante papel na criação da atmosfera espiritual de um protótipo do paraíso, segundo 

Mokiti Okada. Comentando a respeito da construção do Heian-Kyo de Hakone, ele disse que 

“tanto as pedras como as árvores e as plantas foram selecionadas e combinadas 

cuidadosamente, colocando-se amor em cada uma delas”. 

 

Assim, em um longo processo que durou aproximadamente vinte anos, desde o primeiro 

grupo que chegou em dezembro de 1974 até a inauguração do templo em  novembro de 1995 

(embora prossiga até os dias de hoje em menor intensidade, apenas na manutenção), a 

participação efetiva dos voluntários na construção reproduz prática semelhante à que ocorreu 

no Japão. Aliás, não só nesses dois países, mas em todos os outros onde existe uma 

comunidade messiânica, já que o ingresso nesta fé significa a manifestação expressa do desejo 

de participar ativamente da construção do paraíso terrestre, o que implica não só na 

ministração do Johrei, mas em todo o servir necessário, inclusive no esforço das doações 
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monetárias. 

 

Quanto às divergências, a que mais impressiona está contida no templo. A proposta de 

construir um templo a céu aberto, em que sobre o altar se eleva uma torre e cuja nave, 

praticamente sem assentos, é cercada por uma colunata de concreto aparente, não encontra 

similitude com nenhum outro templo dos Solos Sagrados originais. Acreditamos que duas 

condições motivaram essa proposta: a primeira foi a necessidade de construir um templo que 

atendesse ao crescente número de membros do Brasil; a segunda, o fato de o clima do local 

permitir que as pessoas participassem, ao longo do ano, de cultos mensais ao ar livre. 

 

A primeira condição surge bem nítida ao acompanhar-se a evolução histórica do SSG. Se a 

consagração do terreno, realizada em meados de 1979 reuniu 42.000 pessoas e o encontro 

com a Líder Espiritual, em setembro de 1985, trouxe mais de 50.000 pessoas de todo o país ao 

local, estava claro que construir um templo para 3.500 participantes, como o de Atami – o 

maior do Japão – seria insuficiente. Por isso que o idealizador do SSG, o reverendo Tetsuo 

Watanabe, em uma de suas primeiras reuniões com o arquiteto Sawaya, transmitiu-lhe a sua 

intenção de construir um templo ao ar livre para milhares de pessoas, onde a única área 

coberta seria o altar encimado por uma alta torre. Diga-se de passagem, que, em razão dessa 

intenção não ter recebido apoio na época, o primeiro projeto do templo previa 4 mil pessoas 

sentadas, o que hoje seria inteiramente insuficiente.   

 

Quanto à segunda condição, a proposta de um templo ao ar livre não parece estranha em um 

país tropical. É difícil imaginar tal templo para cerimônias regulares mensais em um país 

sujeito a um inverno rigoroso. Assim, a adaptação geográfica combinou com a adaptação às 

características peculiares da Igreja no Brasil, trazendo uma inovação importante, impensável 

no país onde a religião nasceu: um templo para cultos regulares a céu aberto.  

 

É certo que o Templo Komyo, erigido em Hakone dez anos antes do início da construção do 

templo brasileiro, era um grande santuário coberto frente a uma nave sem cobertura. Porém, 

sua destinação não era realizar cultos regulares mensais para a comunidade messiânica 

japonesa, mas apenas em ocasiões anuais especiais, pois fora definido pela Líder Espiritual 

que o construiu como um local para a prece individual.  A prova de que este santuário não 

seria adequado às cerimônias regulares mensais está no fato de ele ter recebido uma cobertura 

provisória para esse fim, quando passou a ser utilizado por uma filial da Igreja-Mãe que o 
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adotou como sede. 

          

O Santuário Komyo de Hakone, descoberto na década de 80 e atualmente, com a cobertura provisória.  
 

A torre, por sua vez, apesar de poder ser associada simbolicamente a elementos religiosos 

tradicionais do Japão como o Amatsu Kanagui, não possui correspondência alguma no mundo 

messiânico nipônico, já que nenhum de seus templos até então possuía algo semelhante a uma 

torre. E o relato de seu idealizador deixa claro que, para ele, a sua concepção não se refere a 

nenhum aspecto simbólico, mas sim a duas funções determinadas, sendo uma espiritual e a 

outra, material: a primeira relaciona-se com a captação da energia cósmica para o ambiente do 

Protótipo do Paraíso (daí a sua extremidade em ponta) e a segunda, com o fato da torre 

propiciar a localização do templo, pois pode ser vista de qualquer ponto do SSG,  

 

A divergência expressa pela concha acústica representa mais do que um elemento 

arquitetônico inédito. Representa uma participação voluntária organizada e comum a boa 

parte das unidades religiosas messiânicas brasileiras que não é encontrada no Japão. A 

atividade dos coros messiânicos possui até uma coordenação nacional, realizada pelo setor 

musical da Fundação Mokiti Okada.  

 

Acreditamos que a explicação para essa divergência está na diferente participação da 

assembléia durante os cultos messiânicos, relacionada aos diferentes berços religiosos das 

sociedades japonesa e brasileira. Enquanto no Japão, em certo momento da cerimônia, um 

salmo monotônico é entoado por todos, à maneira budista, no Brasil, no mesmo momento 

litúrgico, o salmo é cantado, à maneira dos hinos cristãos. Acrescente-se a isso, o hino de 

encerramento composto aqui no Brasil no final da década de 60 e cantado por todos desde 

então, em pé, no final da cerimônia, também no estilo dos hinos das igrejas evangélicas. 
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Devido a essa necessidade de participação de toda a assembléia tanto no salmo como no hino 

final, o surgimento de um coro que conduzisse harmoniosamente o canto de todos, foi 

inevitável. Como os coros se disseminaram nacionalmente no período da construção do SSG, 

a construção de uma concha acústica que abrigasse o coro do templo foi indispensável, 

embora não estivesse no projeto original. 

 

Consideremos agora a divergência quanto à questão da segurança interna. Embora tanto aqui 

como lá existam sistemas de vigilância interna e portões na entrada, a proporção do aparato 

não é igual. Sabemos que, no Japão, os Solos Sagrados possuem um discreto sistema de 

vigilância por câmeras estrategicamente distribuídas em suas áreas, mas dispensam a 

existência de pesados portões com fiscalização na entrada e um vigilante no templo por 24 

horas, como aqui.  

 

Acreditamos que esta divergência se deva tanto às questões físicas – a grande dimensão da 

área do SSG (maior do que os três Solos originais juntos) e um extenso limite com a represa – 

como às peculiares condições socioculturais brasileiras. É natural que uma área de mais de 

300.000 m² situada na periferia da cidade possua um sistema de vigilância para a manutenção 

da integridade de seus habitantes e instalações, especialmente quando possui uma orla de 

quase um quilômetro de comprimento às margens de um lago de fácil acesso. Não pensemos, 

porém, que o aparato seja necessário pelo risco iminente à vida dos ocupantes do SSG, mas 

pela razão maior da manutenção da ordem e da harmonia na área, devido a problemas como: o 

ingresso de banhistas, pela orla da represa, em trajes de banho; casais de namorados que se 

excedam em carícias, ocultos pelos jardins, ou pichadores ávidos para deixarem a sua marca 

nas colunas do templo... E isto não é mera suposição, pois os funcionários mais antigos 

relatam que logo depois da inauguração, um jovem da região lhes relatou que já havia um 

prêmio estipulado para aquele que fosse o primeiro a deixar a sua marca no ponto mais alto da 

torre do templo... 

 

E, por fim, chegamos à maior das divergências: a crescente frequência de não membros ao 

Solo Sagrado de Guarapiranga – fora dos dias de culto messiânico, naturalmente – fato que 

não ocorre no Japão. Como já vimos, o público que frequenta habitualmente os três Solos 

Sagrados originais é formado, na sua grande maioria, por membros em peregrinação religiosa, 

seja do próprio Japão ou do exterior, desconsiderando-se os não membros que vão 

exclusivamente visitar os museus de arte, especialmente o Museu de Arte de Atami, que conta 
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com maior público.  

 

No Brasil, o cenário é bem diferente. Também nos abstraindo dos dias de culto messiânico, 

quando a freqüência é preponderantemente de membros da Igreja Messiânica, nos demais dias 

(especialmente nos fins de semana) a presença de não membros tem sido maior do que a dos 

membros e crescente. Isto bem pode ser visto no gráfico abaixo, baseado nos dados da 

frequência diária de membros e não membros de 1996 a 2007:  
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Enquanto a tendência da linha de membros não é de ascendência (no último ano até foi 

descendente, pois depende do ritmo de formação dos novos membros), a linha dos não 

membros apresenta um crescimento acentuado desde o primeiro ano de inauguração. 

Mantidas estas tendências, em pouco tempo, o SSG se tornará um patrimônio mais público do 

que privado, cada vez mais conhecido e frequentado pelo público em geral do que apenas 

pelos messiânicos. Considerando que o SSG nem mesmo possui um museu de arte como os 

seus correspondentes japoneses, por que é tão visitado pelos que não fazem parte da 

comunidade messiânica? E ainda por seguidores de outras tradições religiosas? 

 

Nos depoimentos colhidos dos visitantes e registrados nos vídeos mensais e no boletim 

informativo “Porta-Voz”, produzidos pelo próprio SSG e distribuídos como informativo à 

comunidade messiânica, pode-se verificar que a razão difere de acordo com o tipo de 
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visitante, quer dizer, religioso ou não religioso. Os visitantes não religiosos são atraídos pelo 

fato do SSG ser um modelo de preservação ambiental na sensível área de mananciais da 

represa de Guarapiranga. Dentre os relatos, destacamos o da professora da escola EMEF, que 

levou um grupo de 350 alunos em maio e junho de 2009: 

 

 
O objetivo de nossa excursão foi oferecer aos alunos uma vivência didática e divertida 
sobre educação ambiental e sua preservação. Além disso, queríamos apresentar esse 
espaço como uma opção de lazer para a família, já que o Solo Sagrado fica localizado 
num bairro vizinho ao nosso, e é um ambiente extremamente agradável (Porta-Voz, 
julho/09). 

 

 

E o relato de um dos vinte e cinco funcionários dos Correios que visitaram o SSG como parte 

de um programa que objetiva a divulgação interna sobre a importância da preservação 

ambiental para a melhora da qualidade de vida: 

 

 
Eu, como representante dos Correios, levo grandes exemplos práticos e funcionais que, 
com certeza, não só aproveitaremos na empresa, como também, divulgaremos para toda a 
população (Idem). 
 

 

Realmente, a questão ambiental é vital para uma megalópole como São Paulo, sempre em luta 

contra os diversos tipos de poluição que a ameaçam. A cidade de aço, vidro e concreto anseia 

pela presença da natureza, assim como um náufrago anseia por terra firme.  

 

Por outro lado, os visitantes religiosos são atraídos pelo parque contemplativo da natureza 

propício ao louvor do Criador, potencializada pela proposta messiânica de um protótipo do 

paraíso, o qual é sempre associado pela maioria cristã a edênicos jardins. Acrescente-se a isso 

um fato que para esse pesquisador tem uma importância capital: o templo demonstra certa 

“neutralidade” religiosa, já que não mostra característica específica desta ou daquela religião 

conhecida, seja pela sua própria arquitetura ou pelo seu altar, que não revela o conteúdo 

interior. Esta qualidade arquitetônica é, para esse pesquisador, o principal fator que, refletindo 

em todo o espaço do SSG, faz com que religiosos, independentemente da religião que 

professem, se sintam em comunhão com o seu Deus, como relata uma das integrantes do 

grupo católico da Igreja São Pedro Apóstolo que visitou o SSG em outubro de 2008: 
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Estou maravilhada com tudo o que vi aqui. Hoje, estou em contato direto com o Criador, 
porque sei que toda essa beleza foi feita pelas mãos d’Ele (Porta-Voz, janeiro/2009). 
 

 

Ou as impressões de uma das integrantes do grupo da Congregação das Irmãs Paulinas que 

visitou o SSG em novembro de 2008: 

 

 
Nosso grupo escolheu fazer um passeio aqui, porque queríamos um local silencioso, um 
lugar para termos contato com a natureza, de muita paz, fraternidade e solidariedade. 
Encontramos tudo o que buscamos e vimos aqui um ambiente muito acolhedor, com 
pessoas simpáticas e uma natureza muito exuberante (Idem). 
 

 

Tanto para os não religiosos como para os religiosos, há uma terceira razão comum: o 

sentimento hospitaleiro, alegre e prestativo dos funcionários do SSG, que não demonstram 

nenhum ranço de proselitismo religioso explícito.  

 

Não deixa também de ser relevante a facilidade de acesso ao SSG, cada vez maior à medida 

que a cidade cresce.  

 

Para esse pesquisador, as razões acima são a receita de sucesso da aceitação pública do SSG 

revelado pelo gráfico de frequência e que revela um diferencial para com os Solos Sagrados 

originais. O valor eco-ambiental exclusivo do SSG unindo-se à vocação religiosa e à beleza 

do paisagismo, ambos bens comuns transplantados dos Solos Sagrados do Japão, criaram um 

atrativo aos visitantes brasileiros que os pioneiros que adquiriram o terreno, na década de 70, 

jamais poderiam imaginar. Assim, o pensamento de erigir ali apenas uma sede central, voltada 

às questões administrativas messiânicas, ficou pequeno ante a grandeza das novas 

circunstâncias.  

 

Em suma, a interpretação das convergências e das divergências permite-nos afirmar que o 

processo de transplantação que resultou no Solo Sagrado de Guarapiranga, além de 

corresponder aos pontos principais da doutrina que motivou a sua construção e facilitar a 

leitura destes pela comunidade brasileira, acrescentou formas inovadoras aos modelos 

arquitetônico e paisagístico dos protótipos do paraíso originais e que podem, por sua vez, 

inspirar os messiânicos de outros países na construção de seus próprios protótipos.  
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VII       Reflexões finais  

Como vimos em nossas reflexões preliminares, o modelo de Baumann aponta cinco etapas 

progressivas no processo de transplantação religiosa: contato, confrontação e conflito, 

ambiguidade/alinhamento/adaptação, recuperação/reorientação e autodesenvolvimento 

inovador.  E, em função dessas etapas, apontou também as sete estratégias de adaptação 

utilizadas pela tradição religiosa flexível: tradução, redução, reinterpretação, tolerância, 

assimilação, absorção e aculturação. Lembra ainda que, apesar desta ordem de apresentação 

implicar numa certa cronologia, isto não significa que seja um processo sequencial.  

 

Como a aquisição do terreno do Solo Sagrado de Guarapiranga ocorreu quase vinte anos 

depois do início das atividades no Brasil, nessa ocasião, certamente, certas etapas do processo 

já haviam sido superadas e certas estratégias de adaptação, aplicadas. Encontramos 

inicialmente evidências disso ao buscar a razão da adoção do termo Solo Sagrado como 

tradução do seu correspondente original japonês. 

 

Assim, podemos considerar que a etapa de contato pode ser analisada em duas ocasiões: a 

primeira, na chegada da Igreja Messiânica Mundial ao Brasil, em 1955, e a segunda, na 

aquisição do terreno do Solo Sagrado de Guarapiranga, quase vinte anos depois, em 1974. 

Isto é, embora a tradução do nome e do significado dos protótipos originais foi sendo feita 

desde a primeira ocasião de contato, a sua tradução física ou melhor dizendo, paisagística, só 

se iniciou com a escolha do terreno para a sua transplantação. Isto significa que quando o SSG 

nasceu, ele já tinha sobrenome e função traduzidos para o português: ele se chamaria Solo 

Sagrado e seria um protótipo do paraíso. Só faltava dar-lhe o nome de Guarapiranga, que só 

foi adotado bem depois, durante a sua construção. Antes de aplicarmos o modelo de Baumann 

à construção do SSG, vamos aplicá-la nesta fase de contato inicial, quando a estratégia de 

tradução foi aplicada em relação aos protótipos do paraíso originais do Japão. 

 

A teoria afirma que, na etapa inicial de contato, as estratégias predominantemente aplicadas 

são a de tradução e redução. Porém, o aspecto da tradução se torna o mais importante, 

especialmente se a tradução não é restrita ao trabalho filológico, mas é também aberto a um 

mais amplo espectro de expressões conceituais (como, por exemplo, aos termos Solo Sagrado 

e protótipo do paraíso). A tradução filológica encontra o problema de que certos termos, 

baseando-se na extensão de seu sentido, são quase impossíveis de serem transferidos para 
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outra língua. Uma solução é deixar os termos sem tradução e adotá-los como termos técnicos 

na nova língua. Outra estratégia é inventar novos conjuntos e palavras a fim de expressar o 

significado fundamental tão próximo quanto possível (lembramos aqui, também, os nomes 

dos Solos Sagrados japoneses, Shinsen-Kyo, Zuiun-Kyo e Heian-Kyo, traduzidos 

simplesmente como Terra Divina, Terra Celestial e Terra da Tranquilidade). 

 

Certamente, o primeiro desafio enfrentado pela estratégia de tradução em relação ao nosso 

tema de estudo foi a escolha do nome a ser dado em português aos protótipos do paraíso do 

Japão, ainda no período inicial das atividades por aqui. Embora o termo “protótipo do 

paraíso” (chijo no tengoku hinagata) tenha sido usado frequentemente por Mokiti Okada com 

o fim de explicitar a função dos Solos Sagrados, outro termo (seichi), também usado por ele, 

foi mais utilizado pelos messiânicos no Japão ao se referirem ao local. Também adotado por 

outras religiões japonesas, seichi teria a tradução imediata para o português, ao pé da letra, de 

terra santa. Essa tradução foi realmente adotada pelos pioneiros durante o período primitivo 

da comunidade messiânica no Brasil, quando ainda não eram muitos os brasileiros sem 

descendência japonesa.  

 
Pesquisando o primeiro veículo de comunicação da igreja com os seus membros, a revista 

Gloria, que circulou de janeiro de 1965 a julho de 1966 em formato de tablóide e de abril de 

1967 a outubro de 1969 no formato de revista, constatamos o uso de terra santa em todas as 

referências aos Solos Sagrados japoneses até meados de 1968. A primeira vez que o termo 

solo sagrado foi utilizado, foi na edição de junho de 1968 da revista.  Durante algum tempo, 

os dois termos conviveram, mas, a partir do Jornal Messiânico (hoje Revista Izunome), cujo 

primeiro número circulou em janeiro de 1972, não se encontrou mais o termo terra santa.   

 

Segundo Manabu Yamashita, atual responsável pela Secretaria de Tradução da IMMB,34 

aumentando a penetração da igreja entre os brasileiros nativos, esse termo não foi mais 

adotado para não causar confrontos e mal entendidos desnecessários com os brasileiros que 

identificam terra santa com a região da Palestina, onde viveu Jesus de Nazaré. Essa atitude 

pode ser considerada uma estratégia utilizada para evitar tensões e confrontos com a cultura 

anfitriã, apesar do termo ser a melhor tradução para seichi. Nesse caso, a etapa denominada de 

confrontação e conflito não foi vivenciada. 

 

                                                 
34 Entrevista pessoal em 8/10/2008. 
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Voltando à escolha do nome, por que a escolha do termo solo sagrado? Sopõe-se que pode ter 

sido adotado inspirado no seu correlato em inglês, Sacred Grounds, já que os textos de Mokiti 

Okada foram traduzidos para o inglês antes de o serem para o português. Maiores pesquisas 

são necessárias para se confirmar, ou não, essa suposição. Hoje, plenamente aceito pelos 

brasileiros, tanto messiânicos como cristãos, o termo Solo Sagrado causou estranheza ao 

pesquisador Michael Pye, que atualmente vive no Japão, que discutiu a melhor tradução para 

seichi, numa visita ao local em setembro de 2008, como parte das atividades da Conferência 

Internacional sobre a Herança Japonesa no Brasil.35 

  

A própria adoção do termo “Guarapiranga” integrado ao nome do Solo Sagrado – que antes 

de sua construção era chamado de “Solo Sagrado do Brasil”, conforme consta no Jornal 

Messiânico de outubro/1989 (IV, p.10) – reflete a estratégia de tradução do estilo poético dos 

nomes, pois o seu idealizador no Brasil, reverendo Tetsuo Watanabe, que o batizou, buscou 

algo comparável aos nomes dos Solos Sagrados japoneses, a exemplo de Terra das Nuvens 

Auspiciosas (tradução literal do Zuiun-Kyo de Atami). A essa explicação, certos críticos 

contrapõem o argumento de que o nome Solo Sagrado do Brasil não foi adotado por 

Watanabe devido ao desejo de futuramente construir outros protótipos em outras regiões do 

país. 

 

Aplicaremos agora o modelo das etapas de Baumann à construção do SSG propriamente dito. 

 

1. Contato: O primeiro contato dos dirigentes com o terreno às margens da represa de 

Guarapiranga ocorreu em meados de 1974, resultando em sua aquisição no mês de setembro 

daquele ano. Se a estratégia de tradução se valeu, na etapa de contato inicial após a chegada 

no Brasil, da linguagem falada e escrita para definir o nome do Solo Sagrado de 

Guarapiranga, para a sua tradução física, a linguagem só poderia ser a paisagem. Isto é, a 

paisagem do Solo Sagrado brasileiro deveria falar a mesma linguagem da paisagem dos seus 

correspondentes originais ou, em outras palavras, representar a tradução dos seus mesmos 

valores. E a paisagem dos protótipos do paraíso originais, que até então era conhecida apenas 

por fotografias impressas, passou a ser conhecida in loco pelos primeiros caravanistas 

brasileiros que para lá se dirigiram, conforme o relato de um dos desbravadores citados na 

história da construção do SSG.  

                                                 
35 Atividade organizada pela Fundação Mokiti Okada em parceria com a PUC-SP. 
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Por outro lado, a linguagem expressa pela paisagem natural do terreno brasileiro muito 

contribuiu para a tradução desse conteúdo. Não só pela associação visual natural da represa de 

Guarapiranga com a baía de Sagami (em frente ao Solo Sagrado de Atami), como pela 

atmosfera tranquila típica de uma área afastada do burburinho urbano, a paisagem com 

certeza facilitou a tradução do conteúdo Solo Sagrado ou protótipo do paraíso para o local. 

Essa tradução inicial parece ter sido compreendida, pelo que demonstra o número crescente 

de messiânicos que se ofereceram como voluntários na preparação do terreno, com o 

sentimento expresso de estarem participando da obra mais valiosa para os messiânicos: a 

construção de um Solo Sagrado.  

 

Vale destacar que a estratégia de tradução não se encerrou nessa etapa de contato inicial: ela 

vem sendo aplicada até hoje e um exemplo disso é a atuação dos guias voluntários que 

apresentam toda a área do SSG aos visitantes não membros e a explicação dada a todos na 

sala de vídeo, a respeito da finalidade da construção do parque.  

 

Outra estratégia que a teoria aponta como também utilizada na etapa inicial de contato, a de 

redução, parece igualmente ter sido aplicada na relação dos messiânicos brasileiros com a 

área do SSG. Diz a teoria que elementos de ensinamento que possuam certa semelhança na 

cultura estrangeira são forçados como ligações que ajudam o seu entendimento. Em nosso 

caso, a redução não ocorreu com relação aos ensinamentos religiosos aos quais a teoria se 

refere, mas com relação a atividades relacionadas com o terreno típicas da cultura brasileira. 

Aqui estamos falando da fase das festas juninas. 

 

Em outras palavras, após a fase de desbravamento, que durou quase três anos, surgiu a 

necessidade de se fazer a ligação afetiva de toda a comunidade messiânica com o terreno do 

futuro Solo Sagrado. Como ainda não havia nada construído, nem mesmo um altar provisório 

para cultos e muito menos existiam projetos a serem implantados com a participação 

voluntária, como ligar afetivamente os milhares de membros brasileiros ao terreno? As festas 

juninas surgiram como uma excelente estratégia de redução da participação dos milhares de 

membros da igreja no local. Essa redução, aplicada de 1977 a 1984, levando milhares de 

pessoas ao local, não só para o dia da festa, mas também para o trabalho voluntário de sua 

preparação, é que permitiu a realização dos primeiros encontros religiosos de grande 

dimensão ali realizados e que acrescentaram valor “sagrado” ao local: o Culto de Consagração 
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do terreno, realizado com a presença de dirigentes da Sede Geral do Japão, em agosto de 1979 

e, seis anos depois, em setembro de 1985, o Culto Especial com a presença da Líder Espiritual 

em sua primeira visita ao local, ocasião em que comunicou a sua autorização para a 

construção do Solo Sagrado do Brasil. 

 

2. Confrontação e conflito. Não encontramos evidências de que esta etapa tenha ocorrido 

com a vizinhança, nem mesmo após a inauguração. Segundo o engenheiro responsável por 

sua construção, Walter Grazzi, o único possível transtorno, aquele causado pelo trânsito 

intenso nos dias de culto, parece ter sido compensado pelas melhorias que o SSG trouxe à 

região, não só na questão de segurança, devido ao aumento de moradores e da própria 

frequência de pessoas que visitam o Solo Sagrado, mas também trazendo melhorias urbanas, 

como a melhoria da estrada asfaltada e a linha de ônibus para outros bairros.  

 

3. Ambiguidade/alinhamento/adaptação. Esta etapa certamente ocorreu, em relação ao 

SSG, na fase da escolha do projeto. A teoria indica que, para os membros da cultura anfitriã, 

só é possível interpretar e entender os símbolos, rituais ou ideias da tradição religiosa 

importada com base em seus próprios conceitos nativos. Por outro lado, os participantes da 

religião estrangeira compartilham problemas de entendimento similares em relação à nova 

cultura e sociedade. Como consequências do contato surgem ambiguidades – inevitáveis e 

intencionais – resultado da influência mútua de uma cultura sobre a outra. Assim, a religião 

estrangeira poderia adotar certas formas da cultura anfitriã, mesmo que essa adoção não se 

alinhe com os conteúdos ou significados a elas associados.  

 

Certamente, para Watanabe teria sido mais direto ele ter escolhido o arquiteto que desenharia 

o projeto como ele próprio o havia imaginado no início. Com certeza não seria um nome 

famoso – como Oscar Niemeyer, que foi lembrado na ocasião – pois a direção japonesa 

acreditava que, além do alto custo do projeto, quanto mais famoso menos maleável seria o 

arquiteto na aceitação das sugestões dos messiânicos. O arquiteto seria escolhido não por ser 

famoso, mas por compreender o projeto messiânico de construir um protótipo do paraíso, uma 

ideia totalmente desconhecida até então, nos meios acadêmicos. Porém, talvez por essa razão, 

a comissão de construção, criada para envolver os técnicos e a comunidade brasileira no 

projeto, apoiou a realização de um concurso informal entre os arquitetos que faziam a sua 

pós-graduação com Sylvio Sawaya. Ora, um concurso de arquitetura seria um procedimento 

natural para os membros da comissão formada por arquitetos e engenheiros brasileiros, além 
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de ser mais uma maneira de divulgar o projeto nos meios acadêmicos e elevar o status do 

futuro protótipo. Contudo, isso era um dado novo para o seu idealizador, que não teria 

aceitado, passivamente, um projeto apenas porque foi considerado o melhor em um concurso.  

 

Aqui surgiu uma situação que sugeria uma ambiguidade inevitável: a tendência da orientação 

vertical da hierarquia da igreja teria que se adaptar à tendência horizontal expressa pela 

comissão de construção. A solução conciliadora foi a escolha direcionada para uma equipe e 

não para um projeto vencedor, pois o projeto deveria ser fruto da interação da equipe com a 

concepção do reverendo Watanabe. Tanto é que, uma vez escolhida a equipe e antes do início 

do projeto definitivo, o reverendo se reuniu com a equipe chefiada por Sawaya para lhe 

transmitir como ele imaginava que deveria ser o templo ideal a ser construído ali. Já nessa 

ocasião, o templo deveria ser ao ar livre, com uma alta torre no centro de um altar coberto.  

Como essa idéia pareceu estranha até para os diretores da igreja na época, que a ela se 

opuseram com o argumento de que dificilmente seria aceita pelos messiânicos brasileiros, o 

reverendo Watanabe aceitou, mais tarde, levar ao Japão o projeto de um templo coberto, 

revelando uma atitude de adaptação ao pensamento dos demais.  

 

4. Recuperação/reorientação. Embora o modelo de Baumann indique que esta etapa surge 

do exame crítico das ambiguidades que surgiram, cujo critério para exame é a tradição 

religiosa original, ela foi alcançada, neste caso em estudo, com a solução da ambiguidade 

inevitável de forma inusitada, quando, posteriormente, Watanabe revelou o sonho que tivera 

no Japão, vendo-se dentro de um templo ao ar livre cercado de altas colunas unidas por um 

anel. Pressionados pela situação econômica da época e pela semelhança com Stonehenge, 

considerado o templo mais antigo do Ocidente, todos finalmente aceitaram essa concepção, 

inclusive o próprio arquiteto que projetara o templo coberto, Sylvio Sawaya, que, com essa 

atitude, ganhou enorme respeito de todos. Aqui pode se configurar, especificamente em 

relação à concepção do projeto, a etapa de recuperação ou reorientação, se considerada a ideia 

inicial de Watanabe.  

 

5. Autodesenvolvimento inovador. Aqui, a teoria de transplantação religiosa aponta que os 

processos de ambiguidade inevitável e intencional também podem levar a novas formas e 

desenvolvimentos da tradição religiosa importada. Tais formas adotadas podem ser 

visivelmente diferentes da tradição do país de origem, de onde partiu a religião importada, no 

qual a tradição original é considerada como autêntica e genuína. Isto ocorreria na etapa 
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seguinte, a de autodesenvolvimento inovador, que tem como tema central a criação de formas 

e interpretações inovadoras recém surgidas. Uma invenção religiosa significa uma mudança 

em sua própria tradição. Como uma religião estabelecida em uma nova cultura, a tradição 

religiosa importada é confrontada com condições contextuais diferentes das de seu país de 

origem. Esse foi o caso do templo do SSG. 

 

Uma invenção religiosa no mundo messiânico não encontra exemplo mais claro e indiscutível 

do que a proposta de um templo para atividades regulares, a céu aberto e, além disso, 

possuidor de um altar com três santuários independentes e uma torre. Nenhum desses 

elementos, sós ou em conjunto, encontra similar nos protótipos do paraíso originais do Japão. 

À exceção do templo ao ar livre, que depende das condições geográficas locais, o exemplo 

dos três santuários independentes e da torre podem ser aplicados em outros países que, no 

futuro, venham a construir os seus próprios protótipos do paraíso. 

 

Dentre os três, a torre pode ser considerada como o maior elemento arquitetônico isolado 

inovador, surgido fora do Japão. Motivada inicialmente pela necessidade de localizar o 

templo na grande dimensão da área e também pela razão de captar a energia cósmica para o 

Solo Sagrado, segundo interpretação de seu idealizador, o reverendo Watanabe, a torre é uma 

invenção arquitetônica para os padrões até então apresentados pelas edificações messiânicas.  

 

Até aqui, as etapas apontadas pelo modelo de Baumann nos ajudaram na análise no processo 

de transplantação do SSG. Consideremos agora se as estratégias apontadas pelo mesmo 

modelo encontraram eco no processo de transplantação do SSG. Lembremos, então, as sete 

estratégias de adaptação que são intencionalmente procuradas pela tradição religiosa flexível: 

tradução, redução, reinterpretação, tolerância, assimilação, absorção e aculturação.   

 

Já vimos exemplos da aplicação das estratégias de tradução e de redução. Acreditamos que a 

estratégia citada a seguir, a de reinterpretação, encontra um claro exemplo no desenho da torre 

do templo. Como essa estratégia é um fator endógeno que apresenta elementos de 

ensinamento específicos sob uma luz diferente, a torre pode representar a adoção, como 

elemento arquitetônico, de um elemento de significado na liturgia original, o himorogui 

utilizado no culto aos ancestrais. Ou ainda, do misterioso elemento litúrgico xintoísta, o 

Amatsu-Kanagui. 
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A adoção do coral e da concha acústica para abrigá-lo, por outro lado, parece uma clara 

estratégia de assimilação, que ocorre quando a religião estrangeira introduz elementos da 

cultura anfitriã em seus próprios rituais ou sistema de sentido. Embora na cerimônia do culto 

mensal não haja um momento específico para a apresentação de um coral, já que toda a 

assembleia deve cantar junto o salmo e o hino de encerramento, foi encontrado um momento 

para uma breve apresentação: o intervalo da colocação do púlpito para a palestra. Por outro 

lado, a manutenção do coral enriqueceu os momentos de espera antes do início da cerimônia, 

já que a grande maioria dos participantes chega ao local horas antes do seu início. Mas, 

sobretudo, o coral traz a presença da música, uma arte que não poderia estar ausente de um 

protótipo do paraíso. E, como elemento formador, lembra a assembleia da importância da 

prática e da apreciação da arte como fator de elevação espiritual, como ensinado pelo seu 

mestre Mokiti Okada, já que é uma atividade artística popular e que não exige atributos 

especiais. Por isso, a existência de um coral no principal templo messiânico motivou a 

existência de corais pelo restante das unidades de todo o país, atividade que hoje congrega 

centenas de coralistas e tornou-se o “carro-chefe” das atividades musicais, que já envolvem 

uma banda completa, uma orquestra de violões e outros conjuntos musicais e de dança. 

 

Por fim, a estratégia da absorção citada por Baumann parece com a que foi aplicada com a 

adoção das estruturas de segurança do SSG.  Os pesados portões de ferro da entrada, o 

controle dos visitantes e a ronda de vigilância pela área do protótipo refletem uma 

característica estrangeira que não está presente em sua própria tradição religiosa e que é 

incorporada. Motivada pelas condições sociais do país, essas ostensivas estruturas de 

segurança, hoje em dia, até parecem naturais na manutenção dos limites e do patrimônio 

físico e humano do protótipo do paraíso brasileiro, tão diferente da realidade do mundo 

urbano que o circunda. 

 

Pelo visto, o modelo de Baumann pôde ser aplicado com relativo sucesso ao processo de 

transplantação de um complexo arquitetônico e paisagístico como o Solo Sagrado de 

Guarapiranga e em suas convergências e divergências com os Solos Sagrados originais. 

Porém, como ele apenas discute as questões que envolvem a transplantação de uma religião 

estrangeira para um novo ambiente sóciocultural, sentimos falta de uma discussão maior sobre 

a transplantação de espaços geográficos religiosos e o seu processo de adaptação às novas 

condições geográficas, como o clima, a vegetação, a paisagem, a localização (se urbana ou 

rural) e às condições socioculturais, com tudo o que essas condições exigem, permitem ou 
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impedem. Podemos citar, nesta questão, dois exemplos de grande relevância no SSG: o 

templo a céu aberto e a situação conquistada pelo objeto transplantado de se tornar modelo de 

preservação ambiental na região onde se instalou. Nenhum desses dois quesitos estava 

presente nos Solos Sagrados originais e muito menos estava previsto no início do processo de 

transplantação. Ambos surgiram no desenvolvimento do processo: um durante (o templo) e 

outro, após o seu pleno funcionamento (modelo de preservação ambiental). Porém, a 

discussão sobre a relação entre esses quesitos, as condições geográficas e ambientais, bem 

como a sua repercussão na cultura original e na cultura adotada, é uma questão que 

deixaremos para futuras pesquisas.   
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Projeto de arquitetura do Templo  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANTA GERAL: ALTAR E NAVE 
    



 179 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PLANTA GERAL: COBERTURA 
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PLANTA DO APOIO LITURGICO 
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PLANTA COBERTURA DO ALTAR 
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ELEVAÇÃO FRONTAL 
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CORTE TRANSVERSAL PELO ALTAR 
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CORTE LONGITUDINAL  
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PLANTA ESCADARIA 
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PLANTA ESCADARIA 
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DETALHES  DO PILAR, CORTES E PLANTAS 
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DETALHES DO PILAR, CORTES E PLANTAS 
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DETALHE DO PILAR, CORTES E PLANTAS 
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ELEVAÇÃO FRONTAL DA COLUNA 
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DETALHE VIGA DA COLUNA 
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DETALHE VIGA DA COLUNA 
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DETALHE LAJE DE CONCRETO – SECÇÕES VIGA 
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DETALHE LAJE DE CONCRETO – SECÇÕES VIGA 
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DETALHES ESTRUTURA METÁLICA ALTAR – PLANTA 1 
 
 
 
 

 

                                                 
1 Fonte: arquivos da Secretaria de História da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. 


