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                Que religião é essa? 

Sukyo Mahikari é uma organização internacional sediada no Japão, na cidade 

de Takayama, Distrito de Gifu. 

Possui sede em 75 países, com cerca de um milhão de membros ativos. No Japão, 

existem cerca de 1.000 sedes, além de 129 na América Latina e 59 no Brasil. 

A sede de Sukyo Marikari para a América Latina fica em São Paulo. 

Mahikari é um novo movimento religioso japonês onde seus membros 

acreditam ser esta uma arte espiritualista que tem por objetivo a renovação 

espiritual de toda a humanidade. Segundo eles, esta renovação é fundamentada 

por revelações divinas que Deus (o Deus Supremo, criador do céu e da Terra) teria 

revelado para seu fundador Yoshikazu Okada. 

Os movimentos, quase sempre, se utilizam de uma técnica chamada "arte 

Mahikari" (ou Okiyome) que, de acordo com os adeptos, é uma sagrada arte 

concedida por Deus, para transmitir a Luz Divina com o objetivo de purificar 

o espírito, a mente e o corpo. Essa energia é transmitida através da imposição da 

mão pelos praticantes e segundo eles, tem como objetivo transmitir a luz para as 

pessoas. Os praticantes se intitulam pontes entre Deus e os demais seres 

humanos e acreditam, por orientações dos dirigentes, que o fundador da Sukyo 

Mahikari, Sr. Yoshikazu Okada, auto denominado "Sukuinushi Sama",como o 

dirigente mundial atual, razão da ligação direta com Deus. 

A Arte Mahikari consiste em irradiar a Luz Divina, ou Luz Verdadeira, através da 

palma da mão. A sua prática é chamada de imposição da mão ou simplesmente 

purificação ou okiyome, em japonês. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Takayama
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                Quais são as principais obras?           

A principal obra sobre o ensinamento do movimento é o Goseigen, conhecido 

como livro de revelações divinas. Livro em que os membros acreditam ter sido 

totalmente escrito através de revelações divinas por seu fundador para ser o guia 

dos escolhidos por deus. 

O movimento publica mensalmente uma revista que é distribuída aos membros. 

Esta, traz informações sobre a filosofia, as práticas e costumes da mahikari, além 

de depoimentos de adeptos. 

 

                 Existe grupo de jovens? 

Sim, existe. O grupo de jovens da Mahikari (Mahikari Seinentai) é um organismo 

voltado para o aprimoramento do indivíduo, e visa ainda contribuir para o 

desenvolvimento de sua capacidade de liderar e para melhorar o seu vigor físico. 

Desse modo, o indivíduo poderá atuar na linha de frente e colaborar para a 

formação de uma nova era, uma era espiritualista, invertendo a atual tendência 

de declínio moral e físico da sociedade nos dias de hoje. 

O aprimoramento será tanto na própria vida cotidiana do jovem como na sua 

convivência em grupo. O objetivo é formar jovens que possam tomar decisões 

assertivas, com serenidade, especialmente frente às anomalias naturais ou às 

dificuldades que a sociedade venha a passar. 

 

Uma experiência com o Mahikari 

 

Amanda Ilara Andrade de Figueiredo, Guia do Grande Bethel 

No último domingo, acompanhada da irmã Gabriela Malta, visitei a unidade da 

Sukyo Mahikari em Vitória da Conquista, e, para mim, foi uma experiência de 

completa renovação. Desde a entrada no ambiente, já me foi transmitida uma 

enorme paz. É instruído aos visitantes que entrem no local descalços, para 

deixarem de fora, desta forma, as impurezas do mundo leviano. Fomos recebidas 

por Mira, uma moça integrante do grupo de jovens Mahikaritai, o qual tem como 

ideal distribuir a luz para o mundo. Ao adentrar o local sagrado, devemos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Costume
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fazer uma reverência ao espírito de luz, realizar uma prece e, em seguida, bater 

três palmas para emanar as vibrações para o corpo, a mente e o espírito. Aí então, 

cada um de nós recebemos a implantação da luz, que pode ser feita por algum 

membro da Sukyo Mahikari. Este momento foi de extremo relaxamento e 

propício para que eu pudesse chegar ao encontro de grandes reflexões internas. 

Enquanto recebemos a luz, cada membro entoa um cântico em japonês, e em 

colchões semelhantes ao de yoga, recebemos massagens na cabeça e no tronco 

para que, assim, a luz seja implantada em nosso corpo, mente e espírito. Saí da 

Sukyo Mahikari completamente revigorada e com o desejo de estar lá novamente 

o quanto antes.  

 

Gabriela Pires Malta, Capelã do Grande Bethel 

A minha visita a sede da Sukyo Mahikari, em Vitória da Conquista, aconteceu no 

dia 24 de setembro de 2017. Estive acompanhada da Irmã Amanda Ilara, e 

vivenciamos experiências de meditação, relaxamento e reflexão durante toda a 

visita. Chegamos a sede no domingo pela manhã e antes mesmo de entrar, eu já 

podia perceber que estávamos presenciando um ambiente de muita paz e 

tranquilidade. Nossa recepção foi calorosa, recebi a primeira instrução de retirar 

os sapatos para evitar que as impurezas do mundo exterior adentrassem o 

templo. Em seguida, fomos instruídas a respeito do modo como devemos nos 

reverenciar à imagem de Deus no altar, e imediatamente depois, me deixaram à 

vontade para realizar minhas preces de agradecimento. A sequência de instruções 

continuou com o modo que saudamos as pessoas presentes no templo, 

ressaltando a maneira como devemos caminhar lá dentro. A implantação da luz 

é a parte mais relevante de toda visita a uma sede da Mahikari, e não foi diferente 

comigo. Durante 40 minutos eu pude receber a luz, emanada por um membro, 

através da imposição das mãos. Esse processo era intercalado por curtas 

massagens em pontos específicos das costas, nuca e cabeça, proporcionando um 

período de reflexão intensa. Finalmente, fizemos novamente uma reverencia no 

altar e realizamos mais uma prece de agradecimento. Nos despedimos 

formalmente dos membros presentes, ganhamos um livreto institucional e 

deixamos a sede com a certeza de que valeu a pena cada minuto dessa 

engrandecedora visita. 
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                       Curiosidades          

 O Primeiro Grão-Mestre, Kotama Okada, incentivou bastante a formação dos 

jovens, que se encarregarão do futuro da humanidade, empenhando seu amor 

e energia. Para dar continuidade a essa obra, foi construído o edifício-sede para 

a formação dos jovens. 

 

 A Galeria de Arte Hikaru (Hikaru Art Gallery) está localizada no bairro de Showa-

machi, no município de Takayama, no Japão, em frente à estação de trem. A 

galeria serve de guia para as exposições do Museu Hikaru e possibilita a 

realização de breves exposições de diversas áreas. 

 

 O templo, cujo nome oficial é Templo Moto SU Hikari Ookamuno Miya, foi 

erigido pela Segunda Grã Mestra, Keishu Okada, no outono de 1984, em 

atendimento à ordem divina "Constrói o Suza", recebida pelo Primeiro Grão-

Mestre, Kotama Okada, a quem sucedeu. 

                 

                      Onde posso encontrar? 

A Sukyo Mahikari é uma corrente religiosa internacional, fundada no Japão. 

Existem sedes na Ásia, Europa, América do Norte, Oceania, África e América 

Latina.  Brasil, México, Peru e Venezuela são os países da América Latina onde a 

Sukyo Mahikari pode ser encontrada. 

                 Links úteis 

          Links Úteis 

 

http://sukyomahikari.org.br/ 

 

 

“A tolerância é a melhor das religiões.” 

(Vitor Hugo) 

 


