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IDENTIDADES RELIGIOSAS NA MODERNIDADE TARDIA: UM ESTUDO A
PARTIR DA SEICHO-NO-IE DO BRASIL EM GOIÂNIA

RESUMO

A partir do pressuposto da relação dialética entre religião e modernidade, busca-se
compreender os elementos constituintes da identidade religiosa dos adeptos da Seicho-no-Ie
do Brasil na cidade de Goiânia. Atuando no Brasil como religião de salvação universal desde
a década de 1960, a Seicho-no-Ie é uma das novas religiões japonesas como maior evidência
em Goiânia e ao lado de outras “religiões do eu verdadeiro” ela compõe o que nomeamos de
“circuito de psicoterapias religiosas”. Entendemos que o processo de diluição da
autoevidência das narrativas religiosas tradicionais e o enfraquecimento dos dispositivos de
coação institucional promovidos pela pluralização das formas de vida, ambas operadas pela ao
longo da modernidade e radicalizadas em sua fase tardia, criaram condições para que os
indivíduos se tornem os principais validadores de suas experiências religiosas. Destarte, a
identidade religiosa em questão é resultado do universo multifacetado característico da
contemporaneidade. Dois traços da identidade religiosa dos adeptos da Seicho-no-Ie se
destacaram ao longo dessa pesquisa: o “empoderamento espiritual” e a “ecoespiritualidade”.
Ambos expressam a maneira que a modernidade interpela a “imaginação religiosa” dos
sujeitos; de um lado, a ênfase no aprimoramento do “eu” com vistas à realização nesse
mundo, do outro a preocupação ambiental baseada na sensação de habitar uma casa comum.
Ambos se imbricam e constituem os principais marcadores identitários com o qual nos
deparamos.
Palavras-Chave: Seicho-no-Ie do Brasil, Modernidade, Novas Religiões Japonesas, Goiânia.

ABSTRACT

From the assumption of the dialectical relationship between religion and modernity, we
consider in this research the elements of the religious identity of the members of Seicho-no-Ie
do Brasil in the city of Goiania. Operating in Brazil as universal religion since the 1960s,
Seicho-no-Ie is one of the Japanese New Religions who has more evidence in Goiânia.
Alongside other "religions of the true self" it set what we named as “circuit of religious
psychotherapies ". We believe that the process of dilution of the taken for granted status of
the traditional religious narratives and the weakening of institutional coercion devices
promoted by the pluralization of life forms, both operated along modernity and radicalized in
its late moment, created conditions for individuals to become the main validators of their
religious experiences. Thus, the religious identity in question is the result of the multifaceted
universe of contemporary times. Two striking features of the religious identity of the
members of Seicho-no-Ie stood out throughout this research: the "spiritual empowerment"
and "ecospirituality". Both express the way that modernity challenges the "religious
imagination" of the subjects; on the one hand, the emphasis on the improvement of the "self"
in order to reach a full life in this world, on the other the environmental concerns based on
the feeling of inhabiting a common home. Both are intertwined and they are the main identity
markers with which we deal with.
Keywords: Seicho-no-Ie do Brasil, Modernity, Japanese New Religions, Goiânia
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INTRODUÇÃO
A presente pesquisa de doutoramento tem como objeto a identidade dos adeptos
Seicho-no-Ie do Brasil na cidade de Goiânia, Goiás. Fundada no Japão em 1930 por Masaharu
Taniguchi (1893-1985) e trazida ao Brasil pelos imigrantes japoneses, a Seicho-no-Ie (Lar do
Progredir Infinito, em português) se tornou uma religião universal de conversão a partir da
década de 1960 (MAEYAMA, 1967; ALBUQUERQUE, 1999), contexto de transformação
do campo religioso ocidental em virtude, entre outras coisas, da disposição pela busca
religiosa individual oportunizada pela radicalização da pluralidade religiosa. Diante disso, o
problema sobre o qual nos debruçamos diz respeito aos aspectos constitutivos da identidade
religiosa dos adeptos da Seicho-no-Ie tendo, enquanto chave compreensiva, a relação entre a
experiência religiosa e a modernidade tardia. Compreendemos que a partir da atenção a essa
relação podemos alcançar os aspectos marcantes da identidade religiosa, principalmente no
que toca às novas configurações e sentidos da experiência religiosa que ela encapsula.
Nosso interesse pelos novos movimentos religiosos (NMRs, doravante) advém da
curiosidade sociológica em torno da maneira como o contexto social e cultural da
modernidade incide sobre as experiências religiosas e redefine a maneira pela qual os
conteúdos de fé, regimes de pertencimento e identidades são experimentados pelos sujeitos.
Ao elegermos a Seicho-no-Ie enquanto “comunidade religiosa” a ser investigada levamos em
consideração também o fato de que esse foi o primeiro movimento religioso não-cristão com
o qual tivemos contato ao longo de nossa vida. Foi em virtude desse contato que ampliamos
nossa percepção sobre o alcance da multiplicidade cultural e religiosa. Esse dado é salutar em
virtude do lugar que a “diversidade” e a “diferença” ocupam em nossa imaginação sociológica
e na percepção da realidade como o tudo. Novas religiões, segundo entendemos, são lugares
de negociação de sentidos que evidenciam a emergência de expectativas culturais particulares.
Problematizá-las é, antes e tudo, compreender como demandas contemporâneas provocam
novas formas de engendrar e de se identificar com o sagrado.
Ao assumirmos a identidade religiosa dos adeptos da Seicho-no-Ie como objeto
sociológico temos em vista sua condição enquanto configuração sócio-religiosa possível a
partir da maneira pela qual a modernidade, sobretudo em sua fase tardia, interpela a vida
religiosa dos sujeitos. Como entendemos, essa identidade representa algumas das nuances da
forma tardo-moderna de experienciar o sagrado e se localizar no mundo a partir dela.
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Destarte, a compreensão dos elementos constituintes e definidores dessa identidade religiosa
são acessíveis ao observador que a problematiza a partir da maneira como a modernidade
tardia interpela a religiosidade e torna possível a existência de novas religiões e
espiritualidades que geralmente se apresentam como alternativas às narrativas que dominam o
campo religioso.
Nossa compreensão da identidade dos membros da Seicho-no-Ie do Brasil em
Goiânia pressupõe que as novas religiões são instâncias onde o sentido da religião e sua
relação com as necessidades diárias são redefinidos, como argumenta James Beckford (2003).
Nesses termos, a identidade religiosa como concebemos é uma resposta às interpelações feitas
pela modernidade tardia em torno, principalmente, das demandas do indivíduo e da ideia de
que habitamos um mesmo mundo. Enquanto identidade, ela presume marcadores da diferença
que, como alega Katryn Woodward (2013), são fundamentais para a construção identitária e
para a definição do sentimento de pertença grupal, ainda que esta seja uma categoria
problemática para se pensar em um movimento que não coage ao pertencimento exclusivo,
como é o caso da Seicho-no-Ie, e tampouco elide a validade espiritual de outras narrativas de
fé.
Nossa compreensão sobre os NMRs no geral, e da Seicho-no-Ie do Brasil, em
específico, assume uma disposição crítica em relação às interpretações que sugerem que as
inovações religiosas hodiernas são trivialidades enquanto fenômeno sociológico. O
pesquisador que se dedica ao estudo desse fenômeno deve ter como base argumentativa
fundamental a opinião de que seu objeto de estudo, independente do status que determinado
grupo goza dentro do campo religioso, revela particularidades da realidade social e religiosa
que tendem a ser ignoradas pelas opiniões que definem os NMRs apenas como modismo.
Existem várias fontes dessa leitura que, a nosso ver, é incompleta porque secciona a paisagem
religiosa entre “religiões verdadeiras”, geralmente aquelas cuja existência é longeva e são
institucionalmente “fortes”, e religiões triviais e ou superficiais, geralmente aquelas de origem
mais recente, com conteúdos heterodoxos e que se definem a partir de organizações
institucionais “flexíveis” e não exclusivistas, ainda que algumas novas religiões reproduzam o
exclusivismo religioso. De qualquer forma, o estereótipo da trivialidade parece atentar contra
o dever fundamental das ciências humanas: a compreensão da experiência humana.
O interesse em discutir a identidade religiosa do adepto da Seicho-no-Ie do Brasil em
Goiânia se deve também à importância da compreensão da “polissemia religiosa”
(BRANDÃO, 1994) que caracteriza a capital goiana contemporânea, em específico, e o
12

centro-oeste brasileiro, em geral. Trata-se de um empreendimento acadêmico que se preocupa
em dar visibilidade sociológica a grupos que ocupam uma posição minoritária diante de outras
religiões estabelecidas no campo religioso que recebem mais atenção em virtude de seu
grande número de adeptos. Goiânia, uma cidade de cerca de um milhão e duzentos mil
habitantes, é “saturada do sagrado” em virtude de sua proximidade com o santuário do Divino
Pai Eterno, na cidade de Trindade, e também do crescimento do número de evangélicos e
espíritas. Ao mesmo tempo, essa saturação se manifesta a partir de novas formas de
experimentar e conceber o sagrado que muitas vezes atraem sujeitos que procuram narrativas
antenadas com disposições e expectativas pouco ou parcialmente preenchidas pelo arranjo
religioso de maior destaque no interior do campo religioso.
Várias outras tendências religiosas estão presentes de forma dinâmica e envolvente
na capital goiana. Além da Seicho-no-Ie e outras novas religiões japonesas, como a Perfect
Liberty Kyodan e a Igreja Messiânica (Sekai kyûsei kyô, em japonês), instituições e grupos
como a União do Vegetal, Nova Acropóle, Logosofia, Cultura Racional, Instituto Goiano de
Yoga, Sociedade Brasileira de Eubiose, e os vários centros e nichos terapêuticos do tipo
“Novos Era” que oferecem técnicas meditativas e tratamentos holísticos inspirados em
tradições hinduístas, budistas e pagãs, testemunham a existência de um “circuito de
psicoterapias religiosas” constituído de bricolagens diversas e que até o momento não recebeu
atenção acadêmica a contento. Malgrado as particularidades de cada um desses grupos e seus
possíveis regimes de envolvimento ou pertencimento, entendemos que grande parte daqueles
que se interessam por eles e que se envolvem contínua ou esporadicamente com suas
atividades e práticas provavelmente procuram uma forma de espiritualidade que os faça sentir
mais “empoderados” diante dos desafios cotidianos e libertos do que julgam ser amarras,
limites ou ilusões das religiões tradicionais.
É possível conjecturar ainda que a influência das tradições populares e os
experimentalismos mágico-religiosos vinculados ao catolicismo popular plasmaram na
moderna metrópole goiana a predisposição às inovações que nem sempre são percebidas
como religiões ou que, pensando nos cultos de clientela e nos encontros de coaching, estão
longe de provocar algum tipo de envolvimento comunitário denso. Em suma, é possível
considerar que o tradicional interesse por benzeções e garrafadas predispuseram os
goianienses ao interesse pela meditação, pelo daime ou por terapias holísticas e alternativas
que redesenham o que os sujeitos entendem por sagrado, por saúde e, especialmente, por
religião.
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Escopo teórico
No esteio da sociologia da religião de Peter Berger (2009), nossa pesquisa a respeito
da identidade religiosa dos adeptos da Seicho-no-Ie parte do pressuposto de que as narrativas
religiosas são empreendimentos humanos contextualmente localizados que procuram
significar o mundo e orientar a agência humana a partir da suposição da existência de uma
ordem transcendental constituída por entidades, seres celestes ou forças impessoais que
influenciam o mundo e com as quais podemos de alguma forma interagir. O sentido último da
existência e do mundo é, portanto, a função precípua das narrativas e práticas religiosas.
Se tratando de novos movimentos religiosos, é importante mencionar as
possibilidades que o estudo do fenômeno oferece no tocante à relação entre a realidade
abrangente e o engendro religioso propriamente dito. Novas religiões não são apenas
construções, mas também reelaborações da experiência religiosa e do escopo da religião que
expressam preocupações, demandas e expectativas do mundo onde elas surgem e se
desenvolvem. Dito isso, alargamos a perspectiva construcionista de Berger e nos
aproximamos da lente sociológica de James Beckford (2008) ao nos debruçarmos sobre a
identidade dos adeptos da Seicho-no-Ie no sentido de problematizá-la quanto aos novos
sentidos do sagrado que ela traz consigo. Em suma, entendemos que as novas religiões são
terrenos que negociam e reinventam os significados da religião e seu lugar no cotidiano das
pessoas.
A perspectiva compreensiva de Berger descreve a relação entre religião e sentido de
mundo. Essa leitura alimenta também a opinião de que as religiões no mundo contemporâneo
estão em evidência porque a modernidade não erigiu narrativas sólidas, capazes de ocupar o
lugar da religião. Segundo essa perspectiva, esposada pelo autor no ensaio Dessecularização
do Mundo (BERGER, 2000), as crises modernas criaram o solo fértil para a permanência e
mesmo para o fortalecimento das religiões no mundo. Em outras palavras, a secularização
criaria condições para a dessecularização, os encantamentos e para o “retorno da religião” ao
espaço público.
A despeito de concordar com a equação “quanto mais privações, maiores as
demandas por narrativas religiosas”, somos propensos a pensar a relação entre modernidade e
religião através de outra perspectiva. A partir do diálogo com a sociologia da religião de
Lorne L. Dawson (2004; 2006a; 2006b), compreendemos que a dinâmica religiosa
contemporânea também se define a partir da maneira que aspectos constituidores da
modernidade interpelam a religiosidade como um todo. Isso significa que, além da “privação
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de sentido”, o vigor religioso de nossos dias é tributário de um contexto cultural marcado pela
reflexividade individual e pela pluralidade das formas de vida. Ambos nos parecem eixos
determinantes de parte significativa dos rumos da paisagem religiosa na medida em que
compete ao indivíduo decidir sobre seu destino a partir de uma plêiade de possibilidades
oferecidas pelo crescente pluralismo religioso oportunizado e radicalizado pela globalização.
Em suma, e esse é um dos aspectos que estruturam nossa aproximação com as novas religiões,
a individualidade e o pluralismo estimulam a “imaginação religiosa” de mulheres e homens
do hodierno na medida em que eles se tornaram os principais validadores de sua experiência
espiritual e habitantes de um mundo em que as várias possibilidades religiosas estão ao
alcance de um click.
Em acordo com essa observação, nossa discussão sobre a identidade religiosa dos
adeptos da Seicho-no-Ie parte do pressuposto da individuação do crer e da pluralidade
enquanto os dios eixos que definem a dinâmica da paisagem religiosa contemporânea.
Discutimos de forma mais demorada essa questão ao longo do primeiro capítulo da tese, onde
ressaltamos, a partir do diálogo entre Peter Berger (2007; et al 2008), Danièle Hervieu-Leger
(2005) e Lorne L. Dawson (2004;2006a), a condição do indivíduo enquanto principal agente
de sua realização e/ou busca religiosa em uma realidade cuja pluralidade favorece como
nunca a possibilidade de bricolagens e aproximações com universos religiosos diversos.
Por esse motivo, consideramos que a identidade religiosa dos adeptos da Seicho-noIe é uma realidade sociológica possível em decorrência da pluralidade e da individuação da fé
responsáveis por viabilizarem trânsitos e adesões religiosas ao mesmo tempo em que
permitem a elaboração do sentimento de pertencimento a um grupo (ingroup) e o
concomitante contraste com outros (outgroup), como sugerem as teorias da identidade
(WOODWARD, 2013). Em virtude disso, entendemos que a identidade religiosa dos sujeitos
vinculados às novas religiões lança mão de “marcadores da diferença” que exaltam a
contemporaneidade, a abertura e a flexibilidade enquanto representações que contrastam com
aquelas atribuídas às religiões “tradicionais” de onde vieram os adeptos que entrevistamos,
em especial, aqueles/as de origem católica.
Consideramos que a compreensão da identidade religiosa em questão exige que
situemos sociológica e conceitualmente a Seicho-no-Ie. Em virtude disso, nossas discussões,
sobretudo no primeiro capítulo, têm como objetivo descrever os aspectos marcantes da
modernidade tardia que possibilitaram a emergência do fenômeno do qual a Seicho-no-Ie é
uma representante. Malgrado especificidades culturais, parece-nos que a religião fundada por
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Masaharu Taniguchi em 1930, e que na segunda metade do século XX se tornou uma religião
de salvação universal, é parte de um fenômeno religioso planetário carregado de
experimentações. Seu boom aconteceu na década de 1960, contexto do desenvolvimento de
uma “nova consciência religiosa”, como sugere Robert Bellah (1986).
Encontramos na produção de Susumo Shimazono (2004) e Peter Clarke (2006a), dois
renomados pesquisadores dos novos movimentos japoneses, os conceitos “psicoterapias
religiosas” e “religião do eu verdadeiro”. Em afinidade ao longo de nossa reflexão, esses dois
conceitos descrevem, respectivamente, o lugar que a consciência ocupa nas novas religiões e a
concepção acerca de uma “essência divina íntima” a ser alcançada pelos adeptos dos NMRs.
Ambos descrevem com bastante precisão as nuances doutrinárias da Seicho-no-Ie ao mesmo
tempo em que, como veremos, ajudam-nos a compreender com clareza traços e tons
particulares da identidade religiosa dos adeptos do grupo.
Naturalmente, nossa preocupação com a identidade religiosa nos leva a
contemporizar o cabedal teórico que sustenta nossa pesquisa a partir da realidade que a
Seicho-no-Ie nos apresenta. Grande parte das reflexões que cotejamos sobre os NMRs se
debruçam sobre grupos e indivíduos que não possuem uma dimensão institucional rija capaz
de garantir, no âmbito da doutrina e das práticas, algum nível de ortodoxia e ortopraxia, razão
pela qual “errância” e “experimentações” são ressaltadas como traço conspícuo dos novos
movimentos. No entanto, é importante fazer justiça à sapiência sociológica proveniente das
recomendações feitas por autores como Lorne L. Dawson (2006), Eilen Barker (1989; 2001) e
Silas Guerrieiro (2006; 2004) no tocante àquilo que esse último define como inexistência de
uniformidade, nem coesão entre as novas religiões. Em outras palavras, temos ciência da
existência de particularidades no interior do fenômeno dos novos movimentos religiosos.
A despeito de não coagir seus membros ao pertencimento exclusivo, a Seicho-no-Ie
é uma instituição religiosa cuja abertura e flexibilidade possuem limites. Ainda que os sujeitos
com quem travamos contato tenham insistido na condição “não-sectária” da nova religião e na
ideia de que a religião de Taniguchi sintetiza o essencial de todas as outras, existem
dispositivos institucionais que zelam pelo corpus doutrinário e pelas práticas religiosas do
grupo. Em suma, a “abertura” alegada pelos adeptos nos parece, em grande medida, um
dispositivo da diferenciação identitária, um marcador que é evocado quando os sujeitos são
impelidos a pensar no que os difere enquanto membros – ou simpatizantes – das novas
religiões.
Expedientes metodológicos
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Os recursos metodológicos de que lançamos mão foram conduzidos à luz de nosso
objeto de pesquisa e do problema que levantamos (FLICK, 2009). Partindo do pressuposto de
que a pesquisa qualitativa presume o interesse do pesquisador pelos valores, sentidos e
narrativas que organizam a vida dos sujeitos ou dos grupos sociais sobre os quais ele se
debruça, e que esse interesse deve ser conduzido por meio de mecanismos de aproximação e
mesmo de envolvimento cientificamente orientado, recorremos às possibilidades oferecidas
pela participação imersiva (i.e. pesquisa participativa ou observação direta) e pela entrevista
semiestruturada.
Esses dois expedientes constituíram o alicerce de nosso trabalho de campo. Como
entendemos, eles permitiram que alcançássemos com algum grau de sucesso o universo
religioso do grupo e, o mais importante, dos indivíduos que elaboraram suas identidades a
partir do envolvimento com esse universo. Graças a eles levantamos o corpus empírico sobre
o qual nos debruçamos a partir do problema e dos direcionamentos teóricos que esposamos.
Certos de que nenhum desses referenciais é, para usarmos a fraseologia de Mylène Jaccoud e
Robert Mayer (2009), uma via férrea, mas um mapa que apontava um objeto, confrontamos
algumas das observações feitas pelos autores acima aludidos com a realidade empírica do
campo.
Nossa atuação na pesquisa de campo exigiu preliminarmente o contato com os
principais elementos doutrinários que constituem o pensamento religioso da Seicho-no-Ie. A
partir dos textos produzidos principalmente pelo fundador do movimento, levantamos os mais
importantes conceitos da narrativa religiosa ofertada pela Seicho-no-Ie. Nosso objetivo foi a
familiarização com um cabedal religioso relativamente simples cujo domínio nos ajudou a
negociar nossa aproximação sem que perdêssemos tempo ou provocássemos algum tipo de
estranhamento. Para esse empreendimento, foi fundamental a análise de alguns dos volumes
da vasta obra A verdade da Vida, compêndio de quarenta volumes que sintetiza os preceitos
doutrinários e morais da Seicho-no-Ie, bem com outras obras, sobretudo aquelas produzidas
por Masanobu Taniguchi, o atual Supremo Presidente Mundial da Seicho-no-Ie.
O passo seguinte diz respeito ao trabalho de campo propriamente dito. De acordo
com a classificação apresentada por Marconi e Lakatos (2009), o trabalho de campo, definido
como observação participante e exploratória, permitiu-nos, dentro dos limites da
cientificidade, maior intimidade com a vivência religiosa do grupo. Em virtude desse recurso,
pudemos observar, através da imersão nas atividades religiosas realizadas em Goiânia e ao
longo do “Seminário de Treinamento Espiritual” realizado durante cinco dias na Academia
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Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo, um pouco da dinâmica grupal
e dos sentidos e sensibilidades típicos das práticas e exercícios espirituais da nova religião
japonesa1.
Lançamos mão ainda de entrevistas que, no conjunto de nosso trabalho, foram o
recurso que permitiu de maneira mais incisiva alcançar as identidades religiosas dos adeptos.
Balizamos nossa lida com os conteúdos das entrevistas a partir de algumas discussões que
James V. Spickard (2007) faz a respeito da metodologia que ele define como “hermêutica”,
isto é, interpretativa. Segundo ele, essa opção tem como foco a opinião que os sujeitos têm de
sua própria vida religiosa e do papel de sua fé nela. Diante desse artifício, foi possível trazer a
lume traços da identidade dos adeptos da Seicho-no-Ie uma vez que os relatos contidos nas
entrevistas revelam itinerários religiosos individuais, marcadores da diferença, e outros
aspectos mais substanciais que definem a relação dos sujeitos com a nova religião em tela.
No total, realizamos treze entrevistas2 que permitiram conhecer um pouco como os
itinerários individuais são organizados e reorganizados e como novos sentidos religiosos são
engendrados a partir do envolvimento com a Seicho-no-Ie. A maior parte das pessoas que se
dispuseram a nos conceder entrevistas eram mulheres que ocupavam o cargo de preletora, isto
é, responsáveis pela ministração doutrinária. Entrevistamos ainda três divulgadores, dois
homens e uma mulher, e um sujeito que se declarava apenas como simpatizante, a despeito de
participar da Seicho-no-Ie desde 2011.
Compreendemos que o grande número de preletoras se deve ao fato de que elas eram
os sujeitos que mais tinham interesse em contribuir com uma pesquisa que, no entendimento
deles, era uma imensa oportunidade para dar visibilidade ao movimento. A fim de negociar
com essa expectativa, enfatizamos que a visibilidade possível dizia respeito ao interesse do
pesquisador em diluir qualquer tipo de estereótipo que eventualmente pesa sobre os adeptos
de uma religião de origem japonesa instalada em Goiânia. De qualquer forma, a expectativa
1

Aqui é importante mencionar que não nos furtamos de participar efetivamente de todas as práticas e exercícios
espirituais do grupo a que tivemos acesso, a despeito, confessamos algum receio no início. De qualquer forma, a
imersão presume negociações inevitáveis que são fundamentais para que se alcance, dentro dos limites da
cientificidade, um pouco da realidade religiosa dos sujeitos do grupo. Acrescentamos ainda que a imersão foi
muito importante enquanto estratégia metodológica capaz de diluir estranhamentos por parte dos adeptos que,
eventualmente, poderiam impedir que lográssemos êxito em nossa empresa. Sob esse aspecto, foi fundamental a
superação de preconceitos e estereótipos que geralmente definem as representações das novas religiões, incluso
aqui aquelas que estão presentes no mundo acadêmico.
2

Fizemos doze entrevistas gravadas e uma sem gravação. Entre as gravadas, uma não possuía muita qualidade
para a transcrição, mas mesmo assim a aproveitamos parcialmente em virtude de seu conteúdo histórico. Apenas
uma das entrevistadas não consentiu a gravação. Contudo, o conteúdo de seu depoimento foi importante para
consideramos o surgimento da Seicho-no-Ie em Goiás em Goiânia a partir da segunda metade da década de
1950. Oportunamente, manifestamos nossa gratidão aos/as entrevistados/as que nos doaram tempo e paciência.
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dos entrevistados foi considerada por nós enquanto um dado que testemunha a disposição
frequente daqueles que acreditam que fazem parte de um momento que é muito mais do que
uma simples religião, mas uma “filosofia de vida” capaz de “Iluminar a Humanidade”. Como
entendemos a partir da literatura sociológica de que nos valemos, essa é uma expectativa
comum aos adeptos de várias novas religiões que estão convencidos de que ciência, fé e
filosofia são condensadas pela doutrina em que acreditam.

Estado do Conhecimento
A Seicho-no-Ie é uma das novas religiões japonesas (shinshunkyô, em japonês) mais
populares no Brasil. Alguns dos estudos sobre essa nova religião, em especial os trabalhos de
Takashi Maeyama (1967) e de Leila Marrach Basto de Albuquerque (1999), testemunham seu
lugar no âmbito da atuação de novas religiões na paisagem brasileira. Outras novas religiões,
entre elas a Igreja Messiânica (Sekai kyûsei kyô, em japonês), a única nova religião japonesa
que aparece no censo de 2010, a Perfect Liberty e Soka Gakkai, também chamaram a atenção
de pesquisadores interessados na acomodação religiosa, na recomposição identitária e na
relação entre religião e modernidade (TOMITA, 2009; PAIVA, 2004; PEREIRA, 2001).
Fundamentalmente, esses trabalhos têm o mérito de estimular reflexões a respeito das
reconfigurações identitárias e de novos meios de vivenciar a religiosidade que tencionam os
limites das categorias analíticas que estamos habituados em virtude da predominância dos
arranjos cristãos em nossa paisagem religiosa.
Os estudos das novas religiões de origem japonesa no mundo e no Brasil ocupam, até
onde alcançamos, um importante lugar no interior das disciplinas que se dedicam à
compreensão do fenômeno dos NMRs como um todo. Isso significa que as inovações
japonesas – algumas nem são tão novas se consideramos seu surgimento no século XIX –
constituem uma parcela razoável do fenômeno planetário em virtude da capacidade desses
grupos em atuar além do solo japonês. A atenção que lhes é tributada deve-se aos seus
engenhosos esforços de acomodação além do arquipélago japonês e às suas particularidades
no tocante à experiência com o sagrado (CLARKE, 2000a; 2006b; 2008; 1999; PEREIRA,
2001;). De maneira geral, esses estudos certamente contribuem para o entendimento a respeito
da modernidade religiosa no que toca às inevitáveis negociações impostas pela realidade
global.
Os trabalhos desenvolvidos e organizados pelo sociólogo inglês Peter Clarke (19402011) consistem talvez no mais importante empenho acadêmico em língua inglesa no estudo
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das novas religiões japonesas. Além de tratar algumas de suas características fundamentais,
Clarke se dedicou à expansão e desenvolvimento das novas religiões fora do Japão e sua
inscrição na globalidade religiosa. No tocante a isso, ele e outros autores estimularam nossa
imaginação sociológica a partir da relação local e global, isto é, o glocal, como sugere Roland
Robertson (2000), uma dos autores chave para a sociologia de Clarke (2006a). Clarke ainda se
dedicou a pensar as novas religiões japonesas no Brasil a fim de destacar o sucesso e as
particularidades do processo de acomodação (CLARKE, 2000b; 2006b; 2008), um expediente
que testemunha o quanto o Brasil é um “laboratório” para a compreensão do processo de
acomodação das novas religiões japonesas em âmbito global – é no Brasil que se encontra a
maioria dos membros da Seicho-no-Ie. As “estratégias de acomodação” discutidas por esse
autor certamente tiveram grande impacto em outros estudos sobre os novos movimentos
japoneses no Brasil, não sendo diferente o caso dessa pesquisa.
As religiões japonesas chegaram ao Brasil a partir do processo imigratório que se
iniciou em 1908. Segundo Ronan Alves Pereira (2001), o primeiro trabalho que faz menção a
uma religião japonesa foi a obra Sincretismo Religioso no Brasil, publicada por Gonçalves
Fernandes em 1941. Nela, o autor dedica um capítulo à nova religião Ômoto e ao sincretismo
mágico-religioso com o catolicismo. Durante a década seguinte, os estudos de Hiroshi Saito e
Emílio Willens sobre o milenarismo da Shindô-Renmei e o de Seiichi Izumi sobre a colônia
japonesa traziam para o campo acadêmico o interesse pela religiosidade japonesa.
Entrementes, foi a partir da década de 1960 que o estudo das religiões japonesas e,
mais precisamente das novas religiões, tornou-se mais impactante (PEREIRA, 2001). O
trabalho pioneiro de Takashi Maeyama, intitulado O Imigrante e a Religião: Estudo de uma
Seita religiosa Japonesa em São Paulo, dissertação defendida em 1967 pela Fundação Escola
Paulista de Sociologia, tinha como objeto a Seicho-no-Ie e seu lugar entre imigrantes em vias
de acomodação à realidade brasileira. O trabalho de Maeyama apareceu em um contexto de
mudanças no interior da Seicho-no-Ie que, durante aquela época, buscava se inscrever na
paisagem religiosa brasileira como religião universal. Concomitantemente, outras novas
religiões, como a Igreja Messiânica, Perfert Liberty e Soka Gakkai, que haviam chegado ao
Brasil durante a segunda metade da década de 1950 e início de 1960, começaram a ampliar
sua atuação pelo país (MORI, 1992).
No final da década seguinte, o trabalho de mestrado de Leila Marrach Bastos de
Albuquerque considerou a constituição da Seicho-no-Ie enquanto religião de salvação
universal cujo raio de ação havia extrapolado a dimensão étnica da colônia. Publicado mais
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tarde na forma de livro, o trabalho de Albuquerque (1999) foi importante para pesquisas que
se debruçaram sobre o processo de abertura das novas religiões ao público brasileiro. Ao lado
do trabalho de Maeyama, a pesquisa de Albuquerque influiu profundamente em nossa
pesquisa de mestrado sobre a Seicho-no-Ie que, no âmbito da história cultural, discutia o
processo de tradução e ressemantização religiosa operada pelo grupo com o fito do
engendramento da identidade nipo-brasileira (SILVEIRA, 2008).
Merece destaque pela qualidade e relevância em nosso trabalho a pesquisa de Ediléia
Mota Diniz (2006) intitulada Carisma e poder no discurso religioso: um estudo do legado de
Masaharu taniguchi – A Seicho-no-Ie no Brasil. No conjunto da história das pesquisas sobre a
Seicho-no-Ie, a obra de Diniz se destaca pela acuidade a respeito da administração
institucional do capital religioso legado pelo fundador-profeta que alegava ter recebido a
revelação divina que, entre outras coisas, dizia que todas as religiões possuem uma essência
comum. A aproximação de Diniz também foi fundamental para que aspectos mais detalhados
da acomodação da Seicho-no-Ie ao mundo contemporâneo e ao Brasil fossem apresentados
com mais propriedade e riqueza de detalhes.
Outros trabalhos recentes em língua inglesa e portuguesa que tratam direta ou
indiretamente da Seicho-no-Ie (WATANABE, 2008; DÉSSI, 2011; 2013; STAEMMLER,
2012; REICHL, 2012; USARSKI; SHOJI, 2014) destacam os novos rumos do processo de
acomodação e alguns de seus limites, sobretudo em virtude da presença de elementos
doutrinários centrados no lugar espiritual do Japão. Malgrado as especificidades, esses
trabalhos discutem a relação às vezes tensa entre local e global, entre “inclusivismo” e
“exclusivismo” religioso que atravessam toda a história dos novos movimentos japoneses.
Desenvolvimento narrativo
A tese está dividida em cinco capítulos e uma conclusão. No primeiro capítulo
realizamos o que chamamos de “imaginação sociológica”. É nele que se encontram os
princípios teóricos que nos ajudam a localizar a Seicho-no-Ie a partir de um fenômeno global
mais amplo, o das novas religiões. Nele tratamos da relação entre a religião e a modernidade
enfatizando o lugar do indivíduo reflexivo moderno e da pluralidade das formas de vida na
dinâmica da paisagem religiosa de nossos dias. Além disso, discutimos o que entendemos por
Novos Movimentos Religiosos e suas principais características. Não se trata, contudo, de uma
moldura teórica a partir do qual pretendemos inscrever a Seicho-no-Ie no sentido de extirpar
suas particularidades. Na verdade, intentamos discutir nesse capítulo o que torna possível a
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existência dos NMRs, espiritualidades e novas formas de relação com o sagrado responsáveis
por plasmarem identidades religiosas tipicamente modernas. A despeito de sua ordem no
tocante ao desenvolvimento desse trabalho, parte de sua produção aconteceu depois do
contato com o universo religioso da Seicho-no-Ie.
O segundo capítulo realiza um “zoom sociológico” sobre os novos movimentos de
origem japonesa considerando a particularidade da modernidade do Japão. Nele fica explícito
que a modernidade, a despeito de ser tratada como um processo universal, é múltipla, como
sugere Berger (et al. 2008). Além de apresentar as características gerais dos novos
movimentos de origem japonesa, o capítulo traz também algumas observações sobre o
repertório religioso tradicional do Japão e a maneira como ele foi rearranjado pelas inovações
religiosas à luz das transformações daquele contexto. Esse capítulo nos permitiu ainda
alcançar determinadas características comuns partilhadas pelos vários grupos japoneses que,
assim como a Seicho-no-Ie, tiveram que enfrentar o desafio de se tornar uma religião de
salvação universal atuante para além da fronteira nacional, mas que ainda continuam a
enfatizar o papel do Japão na solução dos desafios da atualidade (DESSÍ, 2013; PEREIRA,
2001).
O terceiro capítulo discorre sobre a Seicho-no-Ie considerando seus distintos
momentos históricos desde sua fundação em um contexto de radicalismo religioso até seu
envolvimento com os conteúdos ecológicos na contemporaneidade. Discutimos o
estabelecimento da Seicho-no-Ie no Brasil, seu deslizamento de religião ética para religião de
salvação universal, sua aproximação com os conteúdos ecológicos e as eventuais implicações
desse processo, dentre eles as cisões recentes enfrentadas pela instituição por conta dos novos
rumos adotados pelo líder Masanobu Taniguchi, neto do fundador e entusiasta da causa
ecológica. Por fim, discorremos sobre o estabelecimento da Seicho-no-Ie em Goiânia
lançando mãos de dados rememorados por pioneiros e membros do grupo.
No quarto capítulo discorremos a respeito da doutrina e da organização religiosa. É
nele que apresentamos pela primeira vez algumas ilações oriundas de nosso trabalho de
campo ao longo de todo o segundo semestre de 2015. Em virtude disso, explicamos sobre as
dinâmicas dos eventos religiosos e aspectos da experiência religiosa que têm fundamental
implicação para a constituição de uma identidade religiosa marcada, entre outras coisas, pelo
“empoderamento espiritual” e pela “ecoespiritualidade”, dois aspectos mais substantivos da
identidade em questão.
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No capítulo final, retomamos discussões e observações desenvolvidas ao longo do
trabalho tendo como foco as entrevistas que realizamos. Nele trazemos de maneira mais
detalhada a experiência pessoal dos adeptos do movimento com o fito de destacar os aspectos
mais marcantes de sua identidade religiosa. Ao mesmo tempo, cuidamos de relacionar esses
aspectos ou vieses à realidade social e cultural da modernidade tardia tendo como referência
interpretativa a concepção de que essas identidades são desdobramentos da relação dialética
entre modernidade e religião.
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CAPÍTULO I
EM BUSCA DA PAISAGEM RELIGIOSA CONTEMPORÂNEA
No conjunto de nossa pesquisa, esse capítulo é um exercício de imaginação
sociológica cujo objeto é discutir a relação entre religião e modernidade, em especial, a
condição dos Novos Movimentos Religiosos (NMRs). Partimos do pressuposto de que o
surgimento e o desenvolvimento contemporâneo da Seicho-no-Ie (Lar do Progredir Infinito) é
parte de um fenômeno mais amplo oriundo dessa relação. Longe de ser constituída
exclusivamente por hostilidades recíprocas, como pensava a teoria da secularização clássica,
compreendemos que modernidade e religião se relacionam dialeticamente. Nesse sentido,
sugerimos, a partir do diálogo com Peter Berger (2007; et ali 2008; et ali 1973), Lorne L.
Dawson (2004; 2006a; 2006b) e Daniele Hervieu-Léger (2005), que o individualismo e a
pluralidade das formas de vida são elementos modernos que definem a dinâmica religiosa
contemporânea. Enquanto não trivialidades ou empreendimentos contramodernos, as novas
religiões são respostas às demandas, estímulos e desafios da contemporaneidade.

1.1 Modernidades, tradições e as experiências religiosas
Pensar a paisagem religiosa contemporânea e, no interior dela, o surgimento e
desenvolvimento da Seicho-no-Ie, exige que consideremos a relação entre modernidade e
religiosidade. É nessa relação que se encontra a pedra angular de boa parte da sociologia da
religião e dos vários debates dentro e fora da academia a respeito da condição da fé na
sociedade hodierna. Na contemporaneidade, essa condição se tornou um assunto social e
politicamente relevante em virtude da influência da religião no espaço público e dos
acontecimentos recentes que envolvem o que genericamente ficou conhecido por
“fundamentalismo”.
Se passarmos em revista pelos clássicos do pensamento sociológico, é possível notar
um leitmotiv comum: o advento da modernidade e o fim da tradição (IANNI, 2011). Malgrado
os distintos pontos de vista teóricos e/ou políticos, Marx e Engels, Weber, Durkheim, Mauss e
outros assinalaram em algumas de suas obras a emergência de uma realidade histórica
particular que “arrancou” os sujeitos das antigas e aparentemente sólidas formas de
solidariedade para lançá-los em um mundo “desencantado”, cujas formas tradicionais de
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significar a realidade, em especial as de natureza religiosa, pareciam exaustas ou anacrônicas
diante das novas contingências, expectativas revolucionárias e do ordenamento social. A nova
realidade desafiou as instituições, narrativas e práticas religiosas que organizavam e davam
sentido às vivências “tradicionais”. No lugar das narrativas totalizantes, que em alguns
contextos gozavam o monopólio da explicação do mundo, surgiu uma realidade de
especializações das esferas sociais definidas pela “luta que entre si travavam os deuses dos
ordenamentos e valores singulares” (WEBER, 2005, p.24).
O surgimento da indústria e de novas relações de trabalho, a noção de liberdade
individual cunhada no século XVIII pelo Iluminismo e pelo Romantismo, as Revoluções
Burguesas, o novo tipo de dominação racional burocrático, os deslocamentos populacionais, a
urbanização, as lutas de classe, o surgimento do Estado-Nação, o Imperialismo, o triunfo da
ciência e da técnica e o fenômeno da globalização criaram ao longo de mais ou menos dois
séculos e meio uma realidade social absolutamente distinta daquele contexto que Danièle
Hervieu-Léger (2006) definiu como “civilização paroquial”. O fim da comunidade sustentada
pelo “dossel sagrado” totalizante e pelo monopólio das visões de mundo (BERGER, 20009)
se tornou sinônimo da derrocada da fé para aquela sociologia que definia a modernidade
como sinônimo de secularização.
A maior parte dos textos clássicos sinalizavam para o fim da religião como
consequência da modernidade a partir da realidade do continente europeu. A Europa era
compreendida como medida daquilo que deveria mais ou menos ser seguido pelo restante da
humanidade. Independentemente de sua natureza, a modernidade era então uma força capaz
de homogeneizar a experiência humana. No âmbito da fé, isso significou que o destino dos
povos era aquele que era experimentado pela Europa. Em outras palavras, o destino do
restante do mundo, do Japão ao Brasil, da Índia aos EUA, era a secularização tal qual
acontecia no velho continente.
Muito embora existam diferentes fontes, a obra O Dossel Sagrado, do sociólogo
Peter Berger, publicada no final da década de 1960, teve uma importante parcela na
construção sociológica do declínio da fé. Apesar de ter revisto sua abordagem (BERGER,
2000; 2007; et al 2008), sobretudo no tocante ao viés europeizante da teoria da secularização,
o texto de Berger falava a respeito da perda de plausibilidade das explicações religiosas de
mundo face ao advento do mundo moderno saturado pela pluralidade responsável por erodir o
dossel totalizante.
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Naquela época, Berger sustentava a interpretação de que após o fim da condição
autoevidente da narrativa tradicional, restaria à religião a competição em uma espécie de
mercado ou algum tipo de enquistamento dentro da ordem moderna. Adaptação ou resistência
eram os polos que definiam o lugar da fé. Ambas as possibilidades implicavam na ideia de
que a religião havia perdido sua influência não só no âmbito público, mas também no âmbito
privado, isto é, na consciência, e manteria, se muito, um lugar marginal na modernidade
através de um “mercado religioso”. Em outras palavras, a religião deixava de sustentar a
ordem social por não ser mais capaz de oferecer uma narrativa totalizante apta a nomizar a
experiência pessoal moderna marcada pelas especializações das esferas sociais e pela
pluralidade das formas de vida.
Entretanto, Berger reviu sua teoria. Seu exemplo certamente ilustra um pouco das
transformações operadas não só dentro da sociologia, mas da realidade moderna como um
todo. Ao mencionar o lugar do pentecostalismo na América Latina, a força da religião no
espaço público estadunidense e o vigor do Islamismo dentro e fora do oriente médio, Berger
(2000) sugere que parte significativa do equívoco de perspectiva anterior se devia ao fato de
sua natureza eurocêntrica. Em um texto publicado em coautoria com Grace Davie e Effie
Fokas, Berger (2008) chama a atenção também para as “modernidades alternativas”, um
conceito que ele toma de empréstimo do israelense Shumel Noah Einsendat (2010) para
explicar as particularidades do processo de modernidade nos vários cantos do mundo. Para o
autor austro-americano, as experiências históricas singulares influíram na constituição de
“modernidades alternativas” que, por sua vez, também foram produto das experiências
religiosas do passado que não foram absolutamente diluídas pelo advento da modernização,
mas rearranjadas.
Ao assumir que particularidades religiosas “locais” influenciam nas diversas
modernidades, Berger sinaliza para a “excepcionalidade” da condição religiosa da Europa
ocidental ao invés de tomá-la como modelo compreensivo. Ao mesmo tempo, o autor aponta
a importância de compreender a relação histórica entre presente e passado o que, no âmbito de
nossa reflexão, diz respeito à relação entre a pluralidade religiosa moderna e o “repertório
religioso tradicional” - expressão que tomamos de empréstimo do antropólogo Ronan Alves
Pereira (1994). Em outras palavras, a pluralidade moderna está também relacionada ao
histórico de diversidade responsável por plasmar um repertório de narrativas e bens religiosos
eventualmente visitados e traduzidos a partir de interesses contemporâneos, como veremos ao
discutirmos a Seicho-no-Ie.
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Sem negar a realidade moderna enquanto momento histórico e social singular,
parece-nos importante considerar algumas nuances no âmbito da religião (i.e. práticas,
conteúdos de fé, instituição da crença) que estão além da divisão tradição/modernidade. Sobre
isso, Nancy Ammerman (2010) chama a atenção para um importante aspecto da religião que
geralmente atribuímos apenas à modernidade. Segundo essa socióloga, a pluralidade é a
condição natural da religião e não apenas uma questão moderna – e isso, é importante dizer,
não significa que a pluralidade da experiência religiosa foi ou é uma condição pacífica ou sem
tensões. A observação de Ammerman baseia-se principalmente na ideia de que grande parte
das análises ignora o papel dinâmico do sujeito leigo no âmbito da religião, inclusive no
passado pré-moderno. Para ela, nossa atenção exclusiva ao “dossel sagrado” e seu sentido de
mundo totalizante, autoevidente e institucional nos impedem de perceber a amplitude da
dimensão experimental da vida religiosa de mulheres e homens comuns que recorrentemente
improvisam e experimentam bens de salvação diversos que nem sempre gozam o
reconhecimento pleno da religião institucional. Em outras palavras, o repertório religioso
tradicional que foi rearranjado e adaptado por inúmeras tendências e grupos religiosos no
presente não é uma fonte monolítica, mas plural. Como entendemos, essa experiência plural
pré-moderna ofereceu impulsos culturais para a pluralidade da paisagem religiosa
contemporânea.
A percepção de que a religião é essencialmente plural e que a diversidade é parte da
experiência religiosa nos ajuda no entendimento de aspectos da paisagem religiosa cuja
existência atribuímos exclusivamente à modernidade. A pluralização que fala Berger é, nesse
sentido, uma qualidade da religião que, a despeito do vigor hodierno, já existia antes da
modernidade. A diferença, no entanto, está na condição das instituições religiosas
contemporâneas que diante da individuação da crença e da pluralidade não possuem a mesma
força de atuação que possuíram no passado. Apesar de nunca ter conseguido constranger e
normatizar plenamente a experiência da fé, a “imaginação religiosa”3 dos sujeitos é menos
constrangida pelas instituições na modernidade tardia em virtude da radicalização da
pluralidade que faz da adesão a um grupo uma questão de “escolha” que deve ser refeita
constantemente. Em suma, o “imperativo voluntário” aludido por Berger (2007) para se
referir à escolha é contínuo em um mundo onde as oportunidades oferecidas pela pluralidade
nunca dormitam.
3

Tomamos emprestada a expressão “imaginação religiosa” da obra Uma História de Deus, de Karen Armstrong
(2008). Ao longo de nosso trabalho, usamo-na a fim de nos referirmos à capacidade individual de engendrar
sentidos religiosos de mundo.
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No âmbito da modernidade, a perda da autoevidência das narrativas religiosas veio
acompanhada da radicalização da pluralidade das formas de vida discutida por Berger, mas
também pela radicalização da reflexividade individual, conforme afirma Antony Giddens
(1991). Isso não significa que os conteúdos ou narrativas do passado tenham deixado de
existir, como se o carro de Jagrená moderno apagasse toda a experiência e conteúdos
religiosos anteriores. A despeito de seu empenho “destradicionalizador”, sobretudo em
virtude da especialização das esferas sociais, a modernidade se relaciona com a tradição no
âmbito da “reinvenção” e da “tradução”. Isso significa que tradições do passado são
rearranjadas diante de circunstâncias que não faziam parte da realidade social pretérita, mas
que servirão de matéria prima para novos arranjos em afinidade com as demandas e
expectativas de um contexto.
Se durante o mundo pré-moderno a plausibilidade dos conteúdos religiosos era
sustentada por uma instituição, geralmente a Igreja ou equivalente, que contava com o apoio
de alguma instância de poder capaz de constranger os sujeitos a fim da manutenção de um
monopólio de visões de mundo, na modernidade, sobretudo em sua fase mais tardia e em
países onde vigora um governo democrático, esse monopólio erodiu, o que está longe da
irrelevância da religião tanto no âmbito público quanto na vida privada. A especialização das
esferas sociais e o “desencaixe” dos sujeitos da realidade espaço-temporal tradicional
(GIDDENS, 1991) erodiram de forma gradativa os diques institucionais que garantiam o
monopólio das narrativas de mundo e suprimiam a “imaginação religiosa” dos sujeitos. Essa
erosão significou a emergência paulatina de um universo individual socialmente marcado pela
pluralidade de formas de vida, entre elas, a do tipo religiosa.
Ao considerarmos a pluralidade e a individualização enquanto traços da
modernidade, entendemos que a dinâmica religiosa contemporânea depende desses dois
aspectos. É por esse motivo que compreendemos a relação entre religião e modernidade tardia
em termos dialéticos, um misto de tensão e síntese. Essa relação é mais nítida quando
consideramos o fenômeno dos novos movimentos religiosos. A partir deles é possível
constatar o quanto modernidade e religião se imbricam através de narrativas religiosas que ora
emulam as qualidades individuais, ora produzem um sentimento de busca e autenticidade ou
ainda a expectativa de uma nova “consciência espiritual planetária” capaz de abrandar os
riscos que também são sentidos globalmente.
Convém, no entanto, esclarecer porque compreendemos a relação entre religiosidade
e modernidade de forma dialética e a partir de que lugar falamos. Marcamos assim uma
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posição teórica que recusa o secularismo ideológico amparado na metanarrativa eurocêntrica
do progresso que tende a enfatizar o antagonismo entre religião e modernidade. A relação
dialética que aqui mencionamos parte do entendimento de que a fonte da dinamicidade
religiosa é o imbricamento entre as expectativas em relação ao porvir, à pluralidade e à
individuação do crer. Ao discutir a já mencionada mudança de perspectiva de Peter Berger no
que tange à teoria da secularização, Cecília Mariz (2000) afirma que a sociologia da religião
bergmaniana traz consigo uma percepção dialética da relação entre as duas partes. Cotejando
algumas obras do sociólogo, Mariz chama a atenção para o fato de Berger entender que a
modernidade desaloja os sujeitos sem ser capaz de oferecer narrativas de vida seguras, o que,
por sua vez, provocaria novas demanda por religião. Grosso modo, o ponto de vista de Peter
Berger estabelece que a erosão das narrativas autoevidentes do dossel sagrado provocou crises
de sentido que demandam novas narrativas capazes de localizar os sujeitos.
Entrementes, compreendamos que a relação dialética segue um pouco mais além.
Sem negar a interpretação clássica que define a crise de sentidos na modernidade enquanto
uma fonte para desenvolvimento do sentimento religioso, Lorne L. Dawson (2004;2006) vai
adiante e propõe uma interpretação mais nuançada que compreende as fontes da dinamicidade
da paisagem religiosa contemporânea a partir dos traços marcantes da própria modernidade.
Para esse autor a dinâmica da paisagem religiosa contemporânea, em especial no que se trata
dos novos movimentos, não seria apenas consequência das crises de sentido da modernidade,
mas desdobramentos das influências social e cultural do mundo contemporâneo que incidem
sobre os conteúdos e práticas religiosas.
Como entendemos, essa relação significa que NMRs como a Seicho-no-Ie ofertam
explicações de mundo e práticas religiosas que, em virtude de sua afinidade com os elementos
marcantes da modernidade tardia, são capazes de responder às demandas e expectativas do
sujeito moderno. Ou seja, não se trata apenas de uma resposta à crise de sentidos na
modernidade, mas também uma resposta que atende necessidades tipicamente modernas que,
como veremos, envolve principalmente o autoaperfeiçoamento dos sujeitos e a propensão a
conceber a si mesmo enquanto habitante de uma “comunidade global”. Como veremos, essas
duas disposições possuem um importante lugar na identidade religiosa dos adeptos da Seichono-Ie.

1.1.2 Secularizações
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O debate acerca da teoria da secularização é ao mesmo tempo polêmico e
apaixonante, deslizando frequentemente dos textos acadêmicos para as esferas religiosa e
política. Grande parte dessa polêmica provém de uma concepção teleológica que se formou
no interior da modernidade europeia a partir dos séculos XVIII e XIX, mas também de
leituras da realidade que tendem a situar a religião no terreno de uma irracionalidade deletéria.
A metanarrativa do progresso da razão instrumental que tinha a ciência como seu avatar
máximo desenhava um futuro pouco auspicioso para a fé que, não raramente, tornou-se
sinônimo de irracional, ilusão, e mesmo atraso.
Malgrado os prognósticos e a crise de plausibilidade da metanarrativa moderna, que
como mencionamos era profundamente eurocêntrica, a religião aparece em alguns textos
sociológicos ou não como uma personagem que retorna do exílio para demonstrar sua força,
como se “Deus retornasse”. Outros, anota o sociólogo Antônio Flávio Pieirucci (1998),
negam a capacidade explicativa da teoria, como se ela nunca tivesse qualquer validade
compreensiva e não passasse, se muito, de um juízo não verificável.
Parece-nos improvável que a celeuma em torno da teoria se esfrie, em especial agora,
quando temos a impressão de que há religião em todos os lados, inclusive no espaço público.
A necessidade de posicionamento, contudo, leva-nos a assumir opiniões, sendo a primeira e
mais importante delas a recusa de qualquer metanarrativa cujo telos implique no fim da
religião. Não se trata de defender a existência de um objeto de pesquisa eventualmente
ameaçado, mas de duvidar de toda forma de profetismo, incluindo aquelas que lançam mão de
vestimenta intelectual. Isso não significa, contudo, que não admitamos a coerência e a
capacidade explicativa da teoria da secularização, ou pelo menos de aspectos dela. O que aqui
tentamos evitar é sua forma dura, radical e teleológica que coloca religião e modernidade em
polos absolutamente antagônicos.
Por outro lado, somos céticos em relação a ideias do tipo “reencantamento” por
entendermos que isso implicaria no abandono tanto dos aspectos formais quanto dos
substantivos da modernidade que são responsáveis por definir e legitimar as esferas sociais de
vida. O revival que muitos alegam nos parece um desdobramento da relação dialética entre
religião e modernidade, mas não o “retorno” a um mundo encantado, o que só seria possível
em um mundo além da própria modernidade. Por esse motivo, buscamos uma posição
equilibrada, um “caminho do meio” teórico que recusa os polos da inexorabilidade teleológica
e do reencantamento em favor de uma visão mais nuançada que entende a relação entre
religião e modernidade além da simples exclusão mútua.
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A sociologia Weberiana nos oferta interessantes possibilidades para a compreensão
do lugar da religião na modernidade e a questão da secularização. A secularização em Weber
é um conceito discreto e certamente o autor não estava em sintonia com nenhuma perspectiva
que vaticinava o ocaso absoluto da religião4. Pieirucci (1998) nos lembra que a expressão
“secularização” aparece algumas vezes na sociologia do direito weberiana na obra Economia
e Sociedade (2009). Assim como nas outras esferas sociais, a racionalidade operou sobre o
direito no sentido de sua formalização, da tecnicidade e de sua consequente emancipação da
influência normatizadora das narrativas religiosas. Há secularização quando as esferas sociais
se tornam autônomas e formalizadas (racionalização), portanto, livres de constrangimentos
nomizadores incontestes ou autovedientes oriundos de conteúdos religiosos tradicionais. Na
modernidade, a racionalidade do direito positivo, da ciência e da economia capitalista não
remete à esfera religiosa nem se legitima a partir de suas narrativas de mundo, o que não
implica nem no fim, nem na irrelevância da religião, mas em uma condição particular ao
longo da história das religiões.
Os debates sociológicos ao longo do século XX, em especial a partir da década de
1960, problematizaram os limites da teoria considerando seu verniz eurocêntrico (i.e. cristão)
e sua incapacidade de considerar novas formas de experiência religiosa afins à modernidade,
algumas delas situadas além do esquema institucional da igreja ou seita. Sobre isso, José de
Jesus Legorreta Zepeda (2010) identifica duas abordagens sociológicas da teoria da
secularização, a “tese forte”, cuja chave compreensiva é a ideia da inexorabilidade do
processo secularizador no sentido do ocaso das explicações religiosas do mundo e a “tese
suave”, que considera a permanência da religião em interstícios da cultura, da economia, da
esfera civil e a situa principalmente na vida privada.
A tese forte, matizada pelo pensamento Iluminista radical e pelo pensamento
cientificista do século XIX que hoje se expressa principalmente pelo pensamento do que se
convencionou chamar de neoateísmo, mantem viva a aposta no inevitável declínio da religião
enquanto sistema capaz de ofertar uma explicação plausível para a realidade. Concentrando-se
principalmente na sociedade europeia, diversos pensadores (e.g. Hume, Marx, Nietzsche,

4

Segundo Pieirucci, é equivocada a ideia de que Weber seria o propositor principal da teoria da secularização,
como sugerem críticos e até defensores dessa teoria. Parte dessas observações vem da ideia do “desencantamento
do mundo” que aparece na segunda edição da Ética Protestante. Conforme lembra Pieirucci (2008), o
desencantamento apontado na Ética diz respeito à racionalização religiosa operada pela Reforma no sentido de
“desmagificar”, ou seja, de substituir a magia pela religião ética, processo que teve início no judaísmo, mas que
não teve continuidade no Catolicismo. Convém anotar que a concepção weberiana da racionalização, incluindo a
religiosa, não é uma filosofia da história, o que impossibilita qualquer relação entre Weber e prognósticos sobre
o fim da religião.
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Freud, Comte, Dawkins, Hitchens, etc.) acreditavam que o advento da modernidade sepultaria
a religião, compreendida não muito raramente como uma explicação de mundo inferior à
luminosa ciência ou a outras formas libertadoras da consciência. Grosso modo, a teleologia
moderna postula a secularização a partir da inexorável marcha da razão, o que, em outras
palavras, significa a perda da relevância social das narrativas religiosas no âmbito societal e
mesmo no âmbito subjetivo. A certeza dessa marcha é ilustrada loquazmente na fala do
antropólogo americano Anthony F. C. Wallace, que em meados da década de 1960
prognosticava:

[...] a futuro evolucionário da religião é a extinção. A crença em seres e forças
sobrenaturais que afetam a natureza sem obedecer a leis naturais vai se desgastar e
se tornar apenas uma memória histórica interessante. Com efeito, este evento não
deve acontecer nos próximos cem anos e, provavelmente, sempre haverá indivíduos,
ou mesmo pequenos grupos de culto, que responderão à alucinação, ao transe e à
obsessão por uma interpretação sobrenatural. Mas, como característica cultural, a
crença em forças sobrenaturais está condenada á morte, no mundo todo, como
resultado da crescente adequação à difusão do conhecimento científico e da
conclusão, pelas crenças seculares, de que a crença no sobrenatural não é necessária
para o uso efetivo do ritual. Se tal desdobramento será bom ou ruim para a
humanidade, esta é uma questão irrelevante para a predição; o processo é inevitável
(WALLACE apud STARK; BAINBRIDGE, 2008, p.16, grifos do autor).

Três elementos da fala de Wallace resumem a teoria da secularização em sua forma
mais radical: a) “a crença em forças sobrenaturais está condenada à morte”; b) “no mundo
todo”; c) “como resultado da crescente adequação à difusão do conhecimento científico”. Ou
seja, a ciência desencantaria todo o mundo e extinguiria a religião. Em sua forma mais
radical, a teoria apostava que a exemplo do continente Europeu, tradicionalmente
representado como terreno onde a religião perdera seu vigor, a secularização se expandiria por
todo o planeta conduzida pelo brilhante carro da ciência e do progresso.
Por sua vez, a perspectiva “suave” representada por sociólogos como Peter Berger –
o primeiro Berger, pelo menos - e Thomas Luckaman compreende que a religião se tornaria
uma questão subjetiva e se deslocaria do centro da vida social para a periferia, passando a
ocupar os interstícios das esferas sociais – Luckman, por exemplo, fala em religião individual
e invisível (ZEPEDA, 2010). Contudo, esse “deslocamento para a periferia” sugere que a
religião tem uma importância secundária na modernidade. Assim, mesmo a teoria suave nos
termos da discussão de Zepeda postula que a religião perdeu a maior parte de relevância e o
papel cultural que possuía antes, restando-lhe os interstícios da vida, a periferia ou ainda a
esfera privada. Novamente, estamos diante de uma concepção de religião que considera
apenas a experiência religiosa individual um “decaimento”.
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Ainda que nossa interpretação sociológica presuma a realidade da secularização, não
concordamos nem com o “ocaso” nem com a “periferização” da religião enquanto
interpretações sociológicas adequadas, pelo menos não para todo o mundo que existe além
das fronteiras da Europa Ocidental. Em graus distintos, ambas atribuem à secularização o
lugar central no interior da modernidade, como se modernidade equivalesse apenas a ela. Por
outro lado, elas consideram que a experiência tradicional do dossel religioso e da comunidade
são a experiência religiosa por excelência e aquilo que dista dessa experiência é decaimento e
resquício de uma era dourada do crer. Nossa posição sugere, no entanto, que a secularização é
um dos aspectos relevantes da modernidade, sobretudo no que toca à autonomia formal das
esferas sociais, mas não o único. Ao mesmo tempo, compreendemos que não há razões
sociológicas para assumir a religião comunitária do dossel enquanto a única experiência
religiosa possível.
A essa altura é inevitável indagar sobre as razões que levaram à reconsideração da
teoria da secularização. Precisamente, o que houve no plano reflexivo que permitiu uma nova
abordagem? O que ocorreu na realidade política e social no hodierno que viabilizou essa
mudança de perspectiva?

Antes de responder é preciso mais uma vez insistir que não

duvidados da teoria da secularização, mas das determinações e prognósticos que esperavam
ou o sepultamento da religião ou sua periferização. Sequer entendemos secularização e a
dinâmica religiosa contemporânea enquanto dimensões antagônicas; antes, uma e outra são
componentes quase que complementares na medida em que a ordem secular impede o
monopólio religioso, o que favorece o pluralismo e a competição de visões de fé, como
sugerem Rodney Stark e Willian Bainbridge (2008).
Para explicar a atenção que a religião recebe na atualidade, Berger (2000; 2007;
BERGER; DAVES, FOKAS, 2008) sugere que a comunidade acadêmica, geralmente pouco
religiosa, pelo menos no sentido do comprometimento mais estrito, esteve propensa a
reproduzir o discurso da secularização sem considerar o mundo abrangente, isto é, não apenas
a Europa Ocidental. Parte da mudança de perspectiva se deu a partir da ampliação do foco das
pesquisas para além da expectativa de que a suposta secularização experimentada pela Europa
Ocidental seria reproduzida em outras partes do mundo na medida em que a modernidade se
expandisse. Em outras palavras, Berger está atento às “modernidades alternativas”:
“Advogados das modernidades múltiplas reconhecem duas coisas bastante simples: primeiro,
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há mais de uma forma de ser moderno e, segundo, nem todas as modernidades são
necessariamente seculares.” (BERGER; DAVES; FOKAS, 2008, p.44)5.
A ideia das modernidades múltiplas problematizou a narrativa da secularização ao
molde europeu. A partir dela, a atenção se estende para outras regiões do mundo e para suas
particularidades políticas, culturais e, obviamente, religiosas. Essas particularidades religiosas
sinalizavam para a presença da religião mesmo em nações modernas superdesenvolvidas,
como os EUA e o Japão, ao mesmo tempo em que apontavam para dinâmicas religiosas
específicas na América Latina, no sudeste asiático, nas nações que outrora constituíam a
URSS e também no continente Africano. A partir da amplificação da abordagem, a
secularização da Europa Ocidental deixa de ser um modelo a ser seguido para se tornar uma
excepcionalidade sociológica.
Outra leitura que nos parece bastante pertinente é apresentada por Lorne L. Dawson
(2006b). O sociólogo canadense afirma que um dos problemas da teoria da secularização é
que ela presume que o dossel totalizante e comunitário das sociedades tradicionais é
intrínseco às religiões. Isso significa que nossa concepção da secularização está em grande
parte assentada na ideia de que há um único modelo de experiência religioso que geralmente é
atribuído ao passado pré-moderno e tudo aquilo que dista dessa condição essencial indicia o
ocaso da religião. Nesse sentido, a individualização do crer é uma degradação do lugar social
da religião. A fim de evitar essa leitura Dawson sugere então que devemos pensar a realidade
religiosa contemporânea enquanto uma configuração religiosa particular que se relaciona
dialeticamente a conteúdo, ansiedades e demandas modernas. Para o autor:

O caráter cada vez mais privatizado da prática religiosa só pode ser interpretado
como evidência da secularização radical das sociedades a partir do pressuposto de
que a tradicional identificação da religião como suporte da identidade social e
comunal é uma qualidade intrínseca da religião (DAWSON, 2006b, p.108) 6.

Por outro lado, ao insistirmos na relação dialética entre conteúdos religiosos e a
modernidade a que aludimos nos posicionamos além dos polos do “jardim encantado” e do
“clube dos intelectuais desencantados” discutidos por Lisías Nogueira Negrão (2005). Ao
negarmos a secularização radical, não entendemos que estamos em um contexto de
“reencantamento” ou em um mundo “pós-secularização”. Continuamos seculares na medida
5

No original, lemos: “Advocates of multiple modernities recognize two very simple things: first that there is
more them one way to be modern, and second not all modernities are necessarily secular”.
6
No original, lemos: The increasingly privatized character of religious practice can only be interpreted as
evidence of the radical secularization of the societies on the assumption that the traditional identification of
religion with support for social and communal identity is intrinsic feature of religion.
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em que a religião deixou de ser a única instância legitimadora da sociedade, em especial das
esferas especializadas do direito e da ciência. Nesse sentido, compreendemos a secularização
como um aspecto da modernidade que diluiu o monopólio religioso dos sentidos de mundo ao
mesmo tempo em que permitiu a pluralização, a individuação da fé e a liberdade da
“imaginação religiosa”.
1.1.3 Individualismo e pluralidade
Assim como Berger, a socióloga francesa Danièle Hervieu-Léger (2005) também se
dedicou a pensar a condição religiosa da modernidade tardia. De forma muito semelhante ao
sociólogo austro-americano, a autora afirma que a modernidade é um misto de utopia e
opacidade; a perspectiva de um futuro qualitativamente melhor e a incerteza acerca da
possibilidade de se alcançá-lo define a realidade cotidiana de milhões de mulheres e homens
de nossa época. Para a autora, é nessa ambiguidade que se encontra o principal problema da
sociologia da religião hodierna.

O principal problema, para uma sociologia da modernidade religiosa, é, portanto,
tentar compreender conjuntamente o movimento pelo qual a modernidade continua a
minar a credibilidade de todos os sistemas religiosos e o movimento pela qual, ao
mesmo tempo, ela faz surgir novas formas de crença (HERVIEU-LÉGER, 2005,
p.46).

A leitura da socióloga sinaliza para a relação dialética que apontamos anteriormente.
Segundo a socióloga francesa, a modernidade dissolve a “civilização paroquial” das certezas e
provoca simultaneamente a expectativa de uma nova ordem e a insegurança em relação ao
porvir, o que faz da religião uma fonte de segurança ainda que ela, enquanto narrativa de
mundo, não consiga escapar dos poderes solventes da modernidade. Se todos os mundos são,
de alguma forma, precários, conforme já dizia Berger (2009) na década de 1960, os mundos
da modernidade tardia, entre eles aquele erigido pela religião, são ainda mais vulneráveis em
virtude principalmente da pluralidade que insta à escolha. As instituições guardiãs da
“linhagem de fé” são ameaçadas pelas investidas do politeísmo moderno (i.e. pluralidade) que
torna a escolha um imperativo. Por consequência, o sujeito se assenhora de sua vida religiosa
ao invés de herdá-la, podendo se converter a um grupo ou movimento que lhe interessa ou
peregrinar entre diversos deles. Em suma, o peregrino e o convertido, os dois tipos discutidos
por Hervieu-Léger (2005), seriam expressões da individuação religiosa que caracteriza a atual
paisagem da fé.
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À leitura de Hervieu-Léger e Berger a respeito da paisagem religiosa contemporânea
podemos acrescentar algumas considerações afins realizadas por Pierre Sanchis (2013). O
estudioso afirma que uma das principais marcas da religiosidade contemporânea é a existência
de significados menos totalizantes. Tal circunstância se deve ao enfraquecimento das
instituições tradicionais diante das especializações modernas e da pluralidade característica da
modernidade. Por sua vez, o indivíduo religioso moderno se insere em uma cultura
relativamente errante marcada pela circulação, composição e eventual múltipla pertença. Nas
palavras do autor, o sujeito da modernidade tardia se encontra “Num leque indo até a
construção de universos simbólicos particulares, com elementos emprestados a cosmovisão e
corpos de orientação institucionais variadas.” (SANCHIS, 2013, p.14). Assumindo essa
posição, é possível pensar a modernidade religiosa a partir principalmente do indivíduo e das
possibilidades oportunizadas pela pluralidade definidora da paisagem de fé.
Ao argumentar acerca do surgimento da modernidade religiosa, Hervieu-Lèger
chama a atenção para a absorção do individualismo religioso pelo individualismo moderno. A
partir de uma breve incursão histórica, ela afirma que as mudanças políticas e culturais do
século XVII e XVIII abriram a possibilidade para “a recomposição do individualismo
religioso no individualismo moderno” (HERVIEU-LÉGER, 2005, p. 160). Segundo a autora,
o individualismo religioso não é uma novidade histórica – assim como o pluralismo -, mas
tampouco pode ser compreendido como uma solução de continuidade, ou seja, sem
ponderarmos suas especificidades modernas; ele sempre existiu nos grandes sistemas
enquanto uma forma interiorizada da experiência religiosa comum nas modalidades mística
ou ética, ambas diferentes da religiosidade exterior, mágica e ou ritualística. Contudo, o
individualismo religioso moderno não é equivalente ao seu predecessor imediato em virtude
de sua relação com a pluralidade de escolhas. Se o individualismo religioso pré-moderno
postulava o desprendimento de si a fim da entrega mística a Deus ao mesmo tempo em que
desvalorizava a realidade mundana em si, entendida enquanto obstáculo para a realização
espiritual, o individualismo religioso moderno afirma a possibilidade de realização espiritual
nesse mundo.
Em qualquer contexto, o individualismo religioso se caracteriza pela intimidade com
o sagrado e pela via da interioridade. Segundo Hervieu-Léger, a intimidade com o sagrado no
mundo contemporâneo se desdobra a partir de uma percepção mais afetuosa da relação entre a
divindade e os sujeitos, um “deus próximo”. A proximidade não estaria reservada para os
virtuosos, mas seria acessível a todos. Ela expressa uma espiritualidade “fácil” e interiorizada
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em que um Deus amigável e amoroso ou uma força cósmica universal está próximo das
necessidades individuais e, em alguns casos, vinculado ao próprio indivíduo. Segundo a
autora,

essa

forma

da

experimentação

religiosa

do

“deus

próximo”

emergiu

concomitantemente ao ordenamento de mundo moderno-capitalista e burguês, sobretudo,
segundo Christopher Partridge (2005), depois da influência cultural do Romantismo.
Contudo, ela se tornou plena, como entendemos, no atual contexto moderno a partir de
movimentos religiosos que, a exemplo da Seicho-no-Ie, definem a interioridade enquanto o
caminho para a busca do “sagrado íntimo”.
É principalmente no estudo de Ernest Troelsch a respeito de correntes protestantes
nos séculos XVII e XVIII que Hervieu-Léger encontrou a origem contemporânea da
experiência da intimidade com o sagrado no ocidente7. A partir do teólogo alemão, a autora
também afirma que a religiosidade moderna bebeu em fontes do misticismo daquela época
cuja ênfase era a experiência interior8, algumas delas, como mencionamos, próximas do
Romantismo do século XVIII. Notemos que um dos pontos fundamentais é a preocupação em
acessar Deus no interior dos sujeitos. Tal percepção seria uma das fontes históricas de uma
religiosidade de intimidade com Deus, de proximidade, presente tanto nos peregrinos quanto
nos convertidos modernos aludidos por essa autora enquanto tipos da modernidade religiosa.
A ideia de uma religiosidade interiorizada enquanto aspecto da experiência de fé na
modernidade foi elegantemente discutida por George Simmel (2011) em seu ensaio O
Conflito da Cultura Moderna, de 1918. O autor parece oferecer mais algumas pistas sobre o
individualismo religioso moderno no que tange à interioridade e à pouca disposição em aderir
a formas institucionalizadas e eclesiásticas da crença.

Assim como Troeltsch, Simmel

entendia que o anseio religioso não se esgotou no mundo moderno, mas deixou de se
7

Em sua magnum opus A doutrina social das Igrejas Cristãs, Troeltsch (1992) afirma que algumas das ideias
fundamentais em torno da liberdade individual teriam se desenvolvido no interior nas Igrejas Reformadas dos
séculos XVII e XVIII. Tanto a seita quanto as tendências místicas foram tendências presentes no protestantismo
que definiram a individuação do crer, a despeito desse processo também existir no Catolicismo. A liberdade de
consciência e associação religiosa, direito de culto, separação entre religião e Estado são alguns dos traços do
liberalismo político que tiveram com matriz o protestantismo posterior às tendências inicias da Reforma e sua
disposição teocrática. Ou seja: aspectos fundamentais da modernidade estariam vinculados ao protestantismo
ulterior que, ao contrário de sua época heroica, não negava absolutamente o mundo terreno.
8

Troeltsch (1992) afirma que esse tipo de misticismo produziu uma filosofia religiosa capaz de reconhecer em
quaisquer formas religiosas elementos – o autor fala na “semente divina”- da conexão metafísica entre o divino
absoluto e a humanidade. Os dispositivos validadores da crença calcados na estrutura eclesiástica, na história,
nos dogmas e na autoridade são substituídos pela ênfase na experiência individual dando origem ao um tipo de
“teologia subjetiva da salvação”. Troelsch, anota o historiador Sérgio da Mata (2010), entendia ainda que o
sujeito religioso assim como o sujeito da ciência é marcado pela autonomia intelectual e a concomitante
insegurança que o obriga a procurar suas respostas sozinho. É nessa tendência que encontramos o gérmen da
disponibilidade para a experimentação que caracteriza parte da paisagem religiosa atual.
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contentar com as formas tradicionais e seus conteúdos fixos de outrora. Para Simmel, o
indivíduo postularia uma religiosidade marcada pela espontaneidade e estaria além de
qualquer culto. Esse “descontentamento” refletiria a condição do indivíduo diante das
instituições.
Despojadas de seu conteúdo mais “filosófico”, as observações do autor nos permitem
considerar dois importantes dados sobre o individualismo religioso moderno: a exaustão de
conteúdos religiosos tradicionais e institucionais e a necessidade contínua de novos a partir da
disposição individual. Nesses termos, o indivíduo religioso, discutido por Simmel e Troelsch
no início do século passado, é um sujeito cuja religiosidade é concomitantemente marcada
pela inconformidade com os postulados e designíos eclesiásticos dos tipos igreja e seita e pela
ênfase na interioridade.
A intimidade com o sagrado ganhou nova dimensão na contemporaneidade na
medida em que o contato com outras formas religiosas foi possível, em especial, em virtude
do fenômeno da globalização. Do paganismo às religiões orientais a concepção do “sagrado
íntimo” definiu a experiência religiosa enquanto busca de si mesmo, do “eu verdadeiro”, da
“imagem verdadeira” incorruptível, como ressalta Collin Campbell (2007) em sua tese a
respeito da orientalização do ocidente. Essa disposição pela busca do eu, que geralmente é
endereçada pela literatura sociológica a uma nova onda romântica promovida pela
contracultura (PARTRIDGE, 2005; TAYLOR, 2007), foi definida por Peter Clarke (2006a)
pela expressão “religião do verdadeiro eu” (true-self religion, em inglês) para expressar um
tipo de experiência centrada não na salvação da alma noutro mundo, mas na concepção de
uma jornada interior que presume, sobretudo em grande parte dos NMRs, entre elas a Seichono-Ie, a ideia de uma “transformação da consciência”.
Peter Berger (2007) definiu a importância que a escolha possui na modernidade
religiosa pela expressão voluntary imperative, que traduzimos de forma livre por “imperativo
da escolha”. Esse imperativo, que não está vinculado apenas à experiência religiosa, traz
consigo a concepção no âmbito dos valores de que o indivíduo é o principal responsável por
tudo o que lhe advém, isto é, o destino, positivo ou não, depende da qualidade das escolhas
feitas pelo sujeito. Esse sentimento incide tanto sobre os sujeitos como sobre as instituições
religiosas. Enquanto o primeiro terá que decidir qual será sua jornada religiosa a partir das
opções oferecidas pela paisagem religiosa, o segundo tenderá a buscar meios de
contemporizar sua mensagem à determinada audiência. Em outras palavras, o indivíduo
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religioso dotado de diferentes níveis de reflexividade avalia as possibilidades e provoca as
inovações e os esforços de aggiornamento institucional.
É importante ressaltar que o imperativo da escolha que define o indivíduo presume a
pluralidade e vice-e-versa na medida em que o sujeito é colocado diante de uma plêiade de
opções religiosas; ele provavelmente deverá escolher qual caminho trilhar face às várias
oportunidades, ou seja: na ordem plural moderna, o indivíduo religioso é ininterruptamente
confrontado com caminhos que estão disponíveis a ele. Essas possibilidades variarão de
contexto, mas tenderão a ser cada vez mais amplas na medida em que essa ou aquela região
do mundo se inscreve no que comumente chamamos de globalização. É a partir desse
processo que o indivíduo será impelido a construir para si uma identidade religiosa no
momento em que sua adesão a um grupo, igreja ou movimento tornará imprescindível o
contraste com outras possibilidades de fé. Em outras palavras, o “imperativo da escolha” que
incide sobre a vida religiosa moderna também é um “imperativo identitário”.
A escolha e a convivência na pluralidade não são, contudo, experiências simples e
livres de tensões. Uma era de pluralidade é um mundo de contrastes, de tentativa de
compatibilidades, mas também de definição de fronteiras que diferenciam narrativas diversas
a despeito da pluralidade ter se tornado um valor cultural, um tipo de mantra globalista da
diversidade. Seria inocência sociológica supor o contrário já que a pluralidade poderá ser
“ameaçadora” para alguns grupos. Isso não significa, diga-se, que toda resistência a ela, pelo
menos do ponto de vista da doutrina religiosa, implique necessariamente no que nos
habituamos a chamar de fundamentalismo que, como entendemos, é muito mais do que uma
recusa à pluralidade religiosa, mas um engendro político que visa destruir literalmente toda
diversidade e os agentes vinculados a outros caminhos que não o definido como o verdadeiro.
Por outro lado, as narrativas que constituem a pluralidade não são absolutamente
excludentes do ponto de vista de todos os indivíduos que estão diante delas. Isso significa que
o indivíduo religioso poderá peregrinar entre tradições distintas bem como bricolar alguns de
seus elementos na medida em que se sente insatisfeito com os aspectos de uma ou outra
religião ou instituição religiosa, dando origem ao que Leila Amaral (2013) chamou de
“cultura religiosa errante” ao falar sobre o caleidoscópio religioso que viabiliza o surgimento
de novos movimentos e espiritualidades alternativas. Nesse universo onde a pluralidade de
caminhos de fé é celebrada ou percebida pela chave da equivalência - onde em alguns
momentos Jesus e Buda são considerados avatares de uma mesma verdade transcendental -,
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diversas práticas e narrativas poderão ser amalgamadas no sentido da elaboração de um
narrativas religiosas em afinidade com as expectativas dos sujeitos.
A pluralidade se radicaliza a partir da emergência do “circuito transnacional de bens
de salvação que emerge no contexto global” (CARVALHO, p.78, 1994).

Como

compreendemos, a condição do indivíduo inscrito em uma realidade cada vez mais plural
permitiu a mobilização de um amplo repertório religioso, sobretudo a partir do século XIX.
Da Teosofia, fundada por Helena Blavatisky na França em 1875, à Seicho-no-Ie, fundada no
Japão por Masaharu Taniguchi em 1930, é possível constatar a existência de um trânsito de
narrativas e práticas que se amplia cada vez mais em um contexto de trocas culturais
planetárias. É a partir dele que as narrativas religiosas diversas circularam pelo mundo
radicalizando o pluralismo. Esse ambiente polissêmico, como considera Brandão (1994), é um
terreno fértil para inovações e bricolagens capazes de atender às demandas e anseios daqueles
que por alguma razão procuram uma alternativa àquelas disponibilizadas pela tradição.
Nesse sentido, segundo Hervieu-Léger, as narrativas alternativas disponibilizadas
pela pluralização dos conteúdos religiosos são fontes dinâmicas que expressam uma realidade
complexa, às vezes fluída e fragmentada, que se define

[...] pelo imperativo que se impõe ao indivíduo de produzir ele mesmo as
significações de sua própria existência através da diversidade das situações que
experimenta, em função dos seus próprios recursos e disposições. Ele deve, deste
modo, interpretar esta sucessão de experiências discordantes como um percurso com
sentido (HERVIEU-LÉGER, 2005, p.99)

Sem o script de vida definido a partir de uma linhagem de fé sustentada por uma
instituição religiosa, pela família ou comunidade, o sujeito religioso deverá escolher,
comparar e recompor a partir dos conteúdos disponíveis. O modelo tradicional que para
Carlos Rodrigues Brandão (1994) estabelecia o sentido de verdade por meio das instituições
cede lugar à realidade do “mercado das crenças” onde os sujeitos têm seu direito de escolha.
Dessa forma, o esquema de pertencimento tradicional baseado na transmissão direta e na
indiscutível autoridade do passado é substituído por uma religiosidade subjetiva capaz de
dissociar fé de pertença estritamente institucional, tornando o movimento e a diversidade os
traços definidores da paisagem religiosa moderna (HERVIEU-LÉGER, 2005; BRANDÃO,
1994)9.
9

Há aqui um problema sociológico importante, o da agência individual e de sua relação com outras autoridades
que influem nas escolhas além do próprio sujeito. É preciso considerar algumas questões a respeito do quanto o
indivíduo é autor da própria religiosidade. Ao discutir a “Sociologia da Espiritualidade”, Matthew Wood (2010)
aponta para a supervalorização do indivíduo em detrimento da instituição. Em sua crítica, o sociólogo ressalta o
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A pluralidade favorece a subjetividade da crença na medida em que diversas
narrativas desafiaram a resolução definitiva, o que em outras palavras significa que o
“imperativo da escolha” demanda mecanismos no âmbito da subjetividade que servem para
diuturnamente validar uma opção em relação à outra ou, em alguns casos, para bricolar
crenças e práticas distintas em afinidade com as necessidades dos sujeitos ao longo de suas
vidas. Seja qual for a saída ou a escolha, parece-nos que empunhar uma identidade é um
importante expediente para ressaltar as escolhas e tentar mantê-las diante do assédio de outras
possibilidades.
Apesar disso, a influência da pluralidade de caminhos não diminui no momento da
escolha. Toda identidade religiosa é uma identidade sitiada por outros caminhos de fé. A
reflexividade individual operará continuamente no âmbito da religião, avaliando as escolhas
feitas diante outras possibilidades disponíveis. Ambas as possibilidades de conversão e de
peregrinação que Hervieu-Léger discute são desdobramentos do ritmo que a pluralidade das
formas religiosas de vida impõe ao indivíduo moderno e sua identidade religiosa. Ainda que a
escolha seja por se vincular a um conteúdo de roupagem tradicional que em muitos casos é
fruto do anseio por um “retorno” a uma era de segurança, a pluralidade continuará sendo um
“problema”.
A perda do status autoevidente na consciência dos indivíduos significa que eles são
forçados a fazer escolhas – ou seja, exercitar suas “preferências”. As escolhas
podem ser seculares. Elas também podem ser religiosas. [...] Mas mesmo um
indivíduo que declara aderência a essa ou aquela tradição bastante conservadora tem
que escolher, se lembrar desse fato, e, ainda que subliminarmente, ele será
consciência da possibilidade de reverter aquela decisão no futuro. Em outras

fato de que pesquisas nesse campo sociológico tendem a reproduzir analiticamente o que os pesquisados pensam
sobre a própria espiritualidade, o que reforçaria a ideia de que só o indivíduo é o único responsável por sua
experiência religiosa. A despeito da importância daquilo que os sujeitos pensam sobre si, é necessário,
recomenda Wood, considerar também o contexto onde a religiosidade em tela se desenvolve e as respectivas
interações sociais. Nesse sentido, na “religião do eu” o sujeito não é a única autoridade sob a própria agência,
apesar de muitas vezes se acreditar nisso – o próprio termo “espiritualidade”, assim como “filosofia de vida”
denotam essa ideia. O contexto social da modernidade tardia, suas formas de sociabilidade - algumas delas
voláteis – certamente incidem sobre a convicção religiosa; a existência de uma religiosidade mais “aberta” como
o que consideramos agora só é possível a partir das condições oferecidas pelo contexto, ou seja, só é possível ser
um indivíduo desembaraçado da coação tradicional mencionada da agência, como sugere Heriveu-Léger (2005),
no contexto da modernidade onde somos interpelados como indivíduos e onde a própria ideia de individualidade
é um valor cultural dominante. As observações de Wood têm em vista o risco anteriormente mencionado de
ignorarmos a relação entre os indivíduos e a realidade social mais abrangente. De forma semelhante, Paul Heelas
(1996) nos alerta sobre os riscos de exagerarmos no aspecto destradicionalizador do mundo moderno no sentido
de ignorarmos que foi no interior dos valores e práticas socialmente estabelecidos pela modernidade, dentre eles
os valores culturais, que nos identificarmos enquanto indivíduos.
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palavras, há uma imensa diferença entra a tradição que é auto-evidente e o
neotradicionalismo que é escolhido (BERGER; DAVES; FOKAS, 2010, p. 14)10.

A Afirmação dos autores esclarece que as visões religiosas de mundo tidas por
“conservadoras” ou “neotradicionais” são, na verdade, produtos da escolha. Mesmo a mais
rigorosa delas será uma possibilidade e, diferente do mundo autoevidente do passado onde a
filiação religiosa estava vinculada à hegemonia das instituições responsáveis pela transmissão
da linhagem de fé, pela manutenção da memória religiosa e pela administração dos bens de
salvação que garantia alguma restrição à pluralidade, o sujeito na modernidade poderá rever
sua decisão e com isso fazer a roda da pluralidade girar novamente.
Até aqui nosso fio argumentativo definiu a individualidade e a pluralidade das visões
de mundo enquanto aspectos da modernidade que incidem sobre a dinâmica da paisagem
religiosa contemporânea. Ao invés de centrarmos nossas observações nas crises de sentido,
fizemos desses dois aspectos da realidade os eixos da dinâmica religiosa que, ao nosso ver,
produzem continuadamente identidades religiosas e novas formas de experimentar o sagrado.
Contudo, acrescentamos que tanto individualidade quanto pluralidade são também
dispositivos culturais, ou seja, são parte de um contexto que os torna possíveis, o que, em
outras palavras, significa que não há uma individuação religiosa que se realiza no vácuo ou
sem influências de uma realidade social que a tornam possível. Mesmo a pluralidade, que
deve ser vista para além da perspectiva inocente e não conflitiva, é uma realidade sociológica
viabilizada em nossos dias pelo tecido social da modernidade tardia, em especial, aquilo que
comumente chamamos de globalização. Outrossim, é esse contexto que torna possível a
emergência de novos movimentos religiosos e espiritualidades alternativas, como veremos a
seguir.

1.2 Os Novos Movimentos Religiosos
Buscamos agora nos debruçar sobre as principais características dos novos
movimentos Religiosos (NMRs) a fim de precisarmos, dentro do possível, suas diferenças em
relação às tradições estabelecidas. A despeito da dificuldade conceitual em virtude da gama
de grupos e tendências subsumidas pela ideia de “novidade”, é possível tecer em linhas gerais
10

No original, lemos: The loss of taken-for-granted status of religion in the conscienciousness of individuals
means that they are forced to make choices – that is, to exercise their “preferences”. The choices can be secular.
They can also be religious. (...) But even an individual who declares adherence to a very conservative of this or
that religious tradition has chosen to do so, must remember that fact, and will be at least subliminally aware of
the possibility of reversing that decision at some future time. In other words, there is a huge difference between
tradition that is taken for granted and neo-traditionalism that is chosen.
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alguns traços mais marcantes desse fenômeno. Assumimos de antemão que o que aqui
chamamos de novas religiões incluem também as “espiritualidades”. Justificamos esse
expediente por entendermos que este termo, assim como a expressão “filosofia de vida”,
implica em tipos de recomposição do sentido da religião na modernidade que atuam como
marcadores da diferença identitária dos adeptos de qualquer novas religião que apresente a si
mesma como “flexível” e “atualizada”11.
Segundo J. Gordon Melton (2004), o conceito “Novos Movimentos Religiosos” ou
simplesmente “Novas Religiões” se firmou na sociologia americana da década de 1970 a fim
de substituir o pejorativo termo cult12, que até então era usado para definir grupos como a
Cientologia, a Igreja da Unificação e a Ciência Cristã e toda plêiade de inovações que
distavam da ortodoxia judaico-cristã e que nem sempre gozavam reconhecimento público. O
conceito foi construído com o fito de compreender de forma isenta e menos preconceituosa o
fenômeno da contracultura e das religiões alternativas que apareceram especialmente em São
Francisco, Califórnia, no final da década de 1960.
Segundo Chiristopher Partridge (2004), a expressão cult teve sua origem nos meios
acadêmicos a partir das discussões realizadas por Ernest Troeltsch (1992) a respeito da
religiosidade do tipo misticismo. Segundo o autor, o sociólogo Howard Becker foi o primeiro
a fazer uso do conceito em 1932. Entretanto, o vocábulo foi apropriado tanto por setores
religiosos preocupados em combater o que entendiam serem empreendimentos proselitistas
desviantes e ameaçadores quanto por grupos seculares que julgavam os novos movimentos
como iniciativas promovedoras de “lavagem cerebral” ou de charlatanismo (COWAN;
BROMLEY, 2008).
O ambiente polêmico envolvendo as novas religiões no Atlântico Norte, sobretudo
nos EUA, ficou conhecido por “controvérsia dos cultos” (cult controversy) e sua vigência
mais intensa se deu entre as década de 1970 até 1990, contexto marcado por eventos
traumáticos protagonizados por algumas novas religiões, em especial, os episódios violentos

11

Assumindo a leitura construcionista de James Beckford (2008), somos inclinados a pensar que os novos
movimentos rearranjam o significado e o escopo da religião. “Espiritualidades” ou “filosofia de vida” traduzem
uma sensibilidade religiosa particularmente moderna que parece pouco afeiçoada pela prática religiosa
tradicional. Parafraseando esse autor, é possível dizer que a construção de uma nova concepção da religião exige
a construção de uma “religiosidade anacrônica” com a qual se busca diferenciar.
12

A despeito do vocábulo “culto” ser a tradução direta do inglês cult, essa expressão não causa a mesma
desconfiança no Brasil. Se levarmos em consideração nossa realidade religiosa, a expressão seita, geralmente
compreendida de forma técnica pela sociologia alemã e anglo-americana enquanto sinônimo de movimento em
tensão com o mundo e cuja adesão depende da escolha individual, é a que mais se aproxima do termo cult. Nos
meios religiosos, seita significa uma falsa religião ou ainda uma prática sombria, perigosa e desviante.
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envolvendo o Templo do Povo (1978), o incidente de Waco (1993) envolvendo os Davidianos
e o ataque de gás sarin no metrô de Tóquio (1995) promovido pela Aun Shirinkyo. A despeito
de seu uso ainda ser comum, o termo cult foi gradativamente substituído no campo
sociológico pelo conceito Novas Religiões. Segundo Douglas Cowan e David G. Bromley
(2008), a substituição do termo na academia aconteceu principalmente pelo caráter
depreciador, mas seu uso ainda é comum em organizações que combatem os novos
movimentos que fazem intenso proselitismo. Segundo os autores, a construção social dessa
controvérsia também foi alimentada pela atuação sensacionalista e generalizante de setores da
mídia13. Ainda hoje, alguns desses movimentos, enfrentam problemas para se afirmarem junto
à sociedade e a governos de todo o mundo14.
Nossa compreensão a respeito do fenômeno das novas religiões está em afinidade
interpretativa com a leitura de Lorne Dawson (2004;2006). Enquanto ponto de partida,
Dawson se ampara em algumas observações teóricas e metodológicas de Collin Campbell que
nos parecem coerentes para a compreensão do objeto de nossa pesquisa. Para Campbell, o
foco nos estudos dos novos movimentos deve se dirigir principalmente para a realidade
cultural, muito mais do que simplesmente para a compreensão de suas formas de
recrutamento ou práticas.
Estudos dos novos movimentos religiosos têm tipicamente focado em seus
ensinamentos, práticas e padrões de autoridade e recrutamento. Tal foco
naturalmente permite a um melhor entendimento desses movimentos, mas é
questionável se ele gera por si mesmo uma explanação satisfatória de sua origem e
crescimento. Isso só pode ser alcançado se a atenção for direcionada dos traços
internos para o ambiente social e cultural mais amplo. Apesar desse fato ser
geralmente reconhecido e muitos estudos desses movimentos incluírem algumas
referências a alguns postulados societais, como secularização, alienação ou anomia,
sua conexão entre esses e o crescimento dos movimentos é ainda deixado
inespecífico ou esboçado em termos muito vagos.
Uma das principais razões disso parece ser a falta de um nível de análise
intermediária pertinente entre o movimento em si (certamente o aspecto mais
convenientemente estudado) e a sociedade como um todo. O passo necessário para
13

A abordagem de Cowan e Bromley (2008) sobre a controvérsia dos cultos nos EUA chama a atenção para a
fragilidade dos argumentos usados pelos detratores das novas religiões. Grosso modo, existem dois tipos de
movimentos anticultos, um de origem religiosa e outro de origem secular. O primeiro diz respeito a grupos
religiosos estabelecidos que receiam perder seus adeptos para uma religião concorrente, enquanto o segundo diz
respeito a organizações seculares que se baseiam principalmente na argumentação da “lavagem cerebral” sofrida
pelos adeptos dos novos movimentos. O principal equívoco da “teoria da lavagem cerebral” se encontra na ideia
de que os sujeitos a ela submetidos são frágeis vítimas diante do assédio de líderes carismáticos, esvaziando
assim os adeptos de qualquer capacidade reflexiva em relação a suas escolhas. Cabe ressaltar ainda que as
polêmicas e preconceitos envolvendo o termo “cult” são análogas ao uso da expressão “seita” por determinados
grupos religiosos no Brasil, em especial, pelos evangélicos.
14

Cowan e Bromley (2008) destacam que a Igreja da Cientologia não é reconhecida como instituição religiosa
por países como a França, a Alemanha, Nova Zelândia e Grécia. Os governos desses países alegam que o grupo
representa ameaça à sociedade.
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preencher essa lacuna é reconhecer que movimentos religiosos específicos são por si
mesmos parte de um amplo e cada vez mais difuso fenômeno; eles só podem ser
compreendidos por sua vez se forem relacionados às condições sociais e culturais
gerais (CAMPBELL apud DAWSON, 2004, p.75 – Tradução do autor)15 .

As observações de Campbell de que Dawson faz uso sinalizam para o fato de que os
NMRs só são integralmente compreendidos quando os consideramos parte de um ambiente
cultural mais abrangente que caracteriza a modernidade e o fenômeno religioso em geral.
Compreendê-los exige que consideremos que aspectos fundamentais da realidade social e
cultural favorecem a existência de novos movimentos religiosos.

Em suma, os novos

movimentos religiosos existem enquanto fenômeno a partir da relação entre a esfera religiosa
e as outras esferas sociais.
Nesse sentido, concordamos com Leila Amaral (2013) quando ela afirma que a
modernidade engendrou uma “cultura religiosa errante” caracterizada pela possibilidade de
experimentação e bricolagens, ainda que essa ideia encontre algum limite na medida em que
nos parece existir incompatibilidades impostas por novas religiões que se institucionalizam. A
realidade social que se define pelo “imperativo da escolha” e pela pluralidade das formas de
vida favorecem, a nosso ver, experimentações e combinações diversas. Ao mesmo tempo,
compromissos unânimes e definitivos parecem possibilidades cada vez mais distantes já que a
“cultura religiosa errante” se caracteriza pelas “[...] práticas espirituais e religiosas
diferenciadas e em combinações variadas independentes das definições ou inserções religiosas
de seus participantes” (AMARAL, 2013, p. 295). Como entendemos, esse universo plural e
movediço estimula a “imaginação religiosa” dos sujeitos e cria as condições propícias para as
inovações que ampliam o sentido e o escopo da experiência religiosa. Ainda que seja possível
problematizar os limites dessa interpretação, sobretudo porque ela parece mais adequada para
descrever a Nova Era e tendências afins, é a partir da constelação de possibilidades definida
pela “cultura religiosa errante” que situamos inicialmente os NMRs e a adesão, temporária ou
não, a eles.
15

No original, lemos: Studies of new religion movements have typically focuses upon their teaching, practices
and patterns of authority and recruitment. Such a focus naturally leads to a better understanding of the movement
themselves but it is doubtful if it is capable, by itself, of generating a satisfactory explanation of their origin and
growth. This can only be achieved if attention is directed away from internal features toward the wider social and
cultural environment. Although this fact is generally recognized and most studies of these movements include
some reference to such postulated societal characteristics as secularization, alienation, or anomie, the link
between these and the growth of the movements is either left unspecified or is sketched in the vaguest terms […]
One of the principal reasons for this would appear to be the lack of pertinent level of analysis intermediate
between that of the movement itself (clearly the most convenient uit of study) and society as large. One
necessary step in bridging this gap is to recognize that specific religious movement are themselves merely part of
a larger and more diffuse phenomenon; one which can in turn be related to general social or cultural conditions.
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No contexto do experimentalismo possível a partir do processo de individuação e da
pluralidade das formas de vida, os sujeitos religiosos estão além dos imperativos das
instituições e muito distantes da autoridade inconteste dos dosséis tradicionais que foram
substituídos por cosmovisões menos totalizantes e mais fáceis de serem abandonadas ou
substituídas, como se elas fossem um manto leve sobre os ombros que pudesse ser posto de
lado quando conveniente16. Isso não significa, frisamos, que as instituições religiosas não
tenham poder ou ainda que mulheres e homens experimentem sua religiosidade sem algum
tipo de vínculo comunitário, tampouco que a experimentação religiosa não encontre limites na
vida prática dos indivíduo. O que acontece, no entanto, é que a subjetividade ganha uma
relevância sem precedentes na experiência religiosa humana. Por essa razão, o ato de crer
deixa de ser um alinhamento herdado para se tornar um ato de adesão cuja certeza da
manutenção é inexistente diante da capacidade dos sujeitos em avaliar suas escolhas de
acordo com suas necessidades ao longo da vida. Essa avaliação, entendida aqui enquanto
aspecto da reflexividade individual moderna diante da pluralidade, é uma disposição
ininterrupta. Em outras palavras, a “imaginação religiosa” dos indivíduos é diuturnamente
estimulada em virtude das possibilidades religiosas disponíveis.
Nessa mesma seara interpretativa, Pierre Sanchis (2013) afirma que, em uma
sociedade caracterizada pelo individualismo e pelo enfraquecimento das instituições
tradicionais de sentido, o significado da religião tende a ser menos totalizante para a definição
da realidade. A nosso ver, isso significa que os conteúdos de fé deixam de cobrir a totalidade
da experiência social e passam a se relacionar principalmente com a dimensão mais íntima
dos sujeitos, com a busca do “eu interior. Nesses termos, o papel das novas tendências
religiosas, no amplo espectro, deixa então de ser o da estruturação de uma coletividade (i.e.
comunidade) para se situar no âmbito da realização do sujeito e do “empoderamento
espiritual” proposto especialmente pelas “psicoterapias religiosas” (SHIMAZONO, 2004),
dentre elas, grupos como a Meditação Transcendental, a Cientologia, a Seicho-no-Ie e outras
tendências influenciadas principalmente pelo Novo Pensamento Americano.
Mesmo admitindo a dificuldade conceitual para a discussão dos fenômenos dos
NMR, Melton (2004) acredita que é possível definir suas características básicas do ponto de
vista da sociologia. Ele chama a atenção para o fato de que a condição de novidade religiosa
deve ser primeiramente entendida a partir da relação entre os novos grupos e as religiões
16

A metáfora do manto leve diz respeito à leitura do puritano Richard Baxter (1615-1691) sobre a relação entre
o protestante e a riqueza, conforme nos apresenta Weber (2004). Aqui, apropriamo-nos dela a partir do insight de
Zigmunt Bauman (2009) a respeito dos relacionamentos amorosos na modernidade tardia.
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socialmente estabelecidas e reconhecidas no interior de um campo. Admitindo que a condição
de novidade varia de acordo com o contexto específico, o autor afirma que a mudança de
status de um novo movimento religioso acontece na medida em que um ambiente mais plural
e tolerante se forma. Isso significa dizer que novos movimentos religiosos tendem a ser mais
estereotipados quando uma narrativa estabelecida e dominante no âmbito do campo religioso
tem vigor cultural no sentido de definir quais empreendimentos são toleráveis. O contrário
disso, ou seja, o ambiente cultural onde não exista uma força religiosa culturalmente
dominante, implica em uma avaliação relativamente positiva dos NMRs17.
De maneira semelhante, o antropólogo brasileiro Silas Guerriero (2006) aponta para
a ambiguidade da expressão novos movimentos religiosos e para a falta de consenso sobre sua
historicidade enquanto fenômeno social. Essa ambiguidade muitas vezes é tributária de
especificidades culturais e geográficas que relativizam o que se pode entender por “novo”, o
que significa que nem sempre os NMRs estão desenraizados de uma tradição religiosa mais
antiga. Como observamos no início do capítulo, alguns dos NMRs se apropriam e traduzem
elementos do repertório tradicional a partir das demandas e interesses do presente, ou seja,
eles reinventam a tradição religiosa à luz de necessidades contemporâneas. Ainda segundo
Guerriero, a ideia de “movimento religioso” também tem seus inconvenientes haja vista que
nem todas essas tendências possuem uma estrutura formal, como é o caso da Nova Era, ou se
adequam à noção clássica que temos de religião, como é o caso dos grupos que procuram
despertar alguma capacidade humana inata por vias terapêuticas.
Guerriero nos dá algumas sugestões iniciais que permitem mais ou menos definir o
fenômeno dos NMRs. A despeito da diversidade de grupos, o autor elenca particularidades
comuns a alguns deles: a) alegação de concorrência espiritual com as tradições mais antigas
estabelecidas; b) a existência de um grau de organização institucional formal; c) permanência
de algum grau de continuidade com narrativas tradicionais locais; d) cultivo de formas de
espiritualidades alternativas; e e) desenvolvimento de organizações que preconizam o
potencial humano. Todos esses apontamentos não evidenciam apenas a dificuldade de
conceituação, mas também a complexidade do fenômeno. Podemos ainda acrescentar que a

17

Outras formas de controle da economia religiosa podem advir do Estado. O caso recente mais emblemático
talvez seja o que envolve a Falun Gong, nova espiritualidade meditativa de origem chinesa fundada por Li
Hongzhi em 1992. O grupo, que se caracteriza por adeptos que se reúnem ao ar livre para a prática da meditação,
sofre fortes restrições do governo chinês desde 1999, quando o país estava sobre a presidência de Jiang Zemin
(1993-2003). As diversas páginas do grupo na internet relatam perseguições, torturas e mesmo o assassinato dos
adeptos pelo governo chinês.
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ideia de minoria é tentadora, mas isso não necessariamente significa que se trata de uma
novidade18.
Por sua vez, Lorne Dawson (2006) afirma que ao longo de quatro décadas de
pesquisas os estudiosos norte-americanos tenderam a categorizar os NMRs em dois grupos: os
desviantes ou antimodernos, cujos traços marcantes são o pertencimento exclusivo e a
disposição comunitária, e os conformados com a modernidade, cujas características são o
pertencimento múltiplo, a adequação às demandas da sociedade industrializada e a ausência
de arranjo comunitário sólido ou definitivo19. Dawson, no entanto, adverte a respeito do risco
de as generalizações limitarem nossa compreensão acerca do fenômeno, em especial porque
nem todos os NMRs são sectários.
Por sua vez, as observações de Dawson (2006) destacam as seguintes características
dos NMRs: a) holismo; b) pragmatismo; c) experimentalismo; d) relativismo; e) subjetivismo;
e f) não coação ao pertencimento exclusivo. Ainda que seja improvável que essas
características sintetizem de maneira absoluta o vasto universo dos novos movimentos
religiosos, parece-nos que elas evidenciam o lugar do indivíduo e da pluralidade a que
aludimos anteriormente. Mesmo assim, entendemos como importante novamente mencionar
que a comum sensação de “inclusivismo religioso” que encontramos em vários NMRs e
“espiritualidades alternativas” possui limites doutrinários e mesmo institucionais que
restringem a experimentação religiosa. Como entendemos, e isso ficará muito claro quando
discutirmos a Seicho-no-Ie, a ideia do inclusivismo e outras concepções que sugerem que as
religiões são todas iguais em sua essência são engendramentos que servem para afirmar a
atualidade de uma determinada religião e contrastá-la com outras formas ou arranjos
religiosos representados como tradicionais e quiçá limitados no tocante à realização espiritual.
De qualquer maneira, parece-nos importante que o pesquisador saiba que toda

18

Guerriero (2006) compreende também que existem duas tendências gerais dos novos movimentos religiosos,
os sectários ou fundamentalistas, e os promotores da nova consciência religiosa. Obviamente se trata de um viés
amplo, sendo possível encontrar níveis de transitividade entre essas tendências. O primeiro grupo se define pelo
conteúdo revelado por um líder carismático, pelo sentimento da posse da verdade única e pela necessidade do
pertencimento exclusivo. Já o segundo grupo é mais flexível e relativista e tende a considerar as várias verdades
religiosas enquanto expressões importantes da jornada espiritual íntima que deve ser percorrida pelo indivíduo.
Enquanto a primeira tendência tende ao purismo e a uma maior tensão com o mundo, o segundo é mais flexível e
propenso a estimular algum tipo de bricolagem.
19

Um exemplo desse tipo de classificação é o trabalho de Roy Wallis (2014). O sociólogo constrói uma tipologia
com três tipos de NMR: os que rejeitam o mundo, os que se acomodam ao mundo, e os que afirmam o mundo.
Os que rejeitam o mundo são antimodernos em suas aspirações e valores (e.g. ISKOR, Igreja da Unificação). Os
que se acomodam ao mundo aceitam a realidade sem compactuar necessariamente com seus valores (e.g.
Carismáticos, Igreja no Lar). Os que afirmam o mundo são modernos e seus valores e doutrinas são motivadores
da realização de objetivos ou metal mundas (e.g. Silva Mind, Igreja da Cientologia).
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experimentação encontra incompatibilidades que só podem ser solvidas quando ocorrem
traduções que rearranjam ou ressignificam um determinado elemento ou conteúdo religioso.
As observações de Dawson são parecidas com os estudos de Peter Clarke (2006) e
Collin Cambpell (2007). Segundo estes, as características marcantes dos novos movimentos
definem uma “epistemologia religiosa” distinta do modelo religioso abrâamico; a
intransponível separação entre Deus e suas criaturas, a ideia da natureza humana degenerada
pelo pecado original, as noção de pecado, do mau, da salvação e da condenação eterna e
mesmo as estruturas tradicionais que orientam e ministram o conteúdo religioso cedem lugar a
um sistema que supõe a unidade entre homem e divino, que afirma a benignidade da natureza
humana, o otimismo em relação ao mundo, a realização espiritual aqui e agora e, não menos
importante, a autonomia da busca religiosa além da coação institucional e ou doutrinária. Em
suma, a nova epistemologia é individualista e imanente; ela traz implícita a ideia de
espiritualidade alternativa à religião tradicional20 e muitas vezes sugere a recomposição do
que se entende por religiosidade - “Espiritual, mas não religioso” - como argumenta Taylor
(2007) ao descrever a paisagem religiosa moderna.
Segundo Peter Clarke (2006), a epistemologia dos NMRs sacraliza o indivíduo e a
partir disso estabelece enquanto método de realização espiritual o autoconhecimento. Através
do acesso ao divino no íntimo, o sujeito alcançaria sua realização espiritual e o bem-estar. O
bem-estar nesse mundo e não necessariamente a salvação no além-túmulo é a grande meta dos
adeptos dos novos movimentos que estão interessados em usufruir dos benefícios da
experiência religiosa em sua realidade cotidiana.
Como veremos ao discorremos sobre a identidade dos adeptos da Seicho-no-Ie, a
experiência do bem-estar espiritual é o desdobramento de uma religiosidade interiorizada e
terapêutica que faz da busca pessoal seu princípio fundamental. Nela, o indivíduo deverá
confiar principalmente em si mesmo e não na autoridade sagrada da instituição ou da
doutrina, a despeito do fato de que inevitavelmente ele deverá travar contado com grupos,
instituições, gurus e com a literatura religiosa que o estimularão em sua busca.

20

No entendimento de Cambell, essa nova epistemologia provocou a orientalização do ocidente na medida em
que ela rompe com a teodiceia que caracterizava o pensamento judaico-cristão. Em outras palavras, a teodiceia
judaico-cristã que presumia a radical separação entre Deus e o mundo decaído e a realização espiritual no póstúmulo ou ainda após a redenção divina da história (i.e. novos céus e uma nova terra) teria dado lugar a uma
cultura religiosa imanente e holista. Ao invés da salvação da alma, os sujeitos passariam então a buscar o
autoconhecimento com fins à iluminação nesse mundo. Segundo o autor, a consequência desse processo seria a
reabilitação da natureza e a sacralização da vida em sua totalidade. Last but not least, a religiosidade calcada no
rito e/ou na rigorosa observância de ordenanças daria lugar à religiosidade interiorizada e terapêutica.
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Por sua vez, a experiência do bem-estar espiritual se baseia na concepção da
imanência do divino, o deus ou o sagrado dentro de si, e na possibilidade de acessá-lo por
diversas vias, dentre elas a meditação. Nesse sentido, a “religião do eu verdadeiro” (religion
of the True Self, em inglês), como define Peter Clarke (2006), está em afinidade com o
individualismo moderno e com a afirmação desse mundo.

Religiões do Eu Verdadeiro insistem que é o eu interior que constitui a autoridade de
crença e prática [...]. Isto constitui a ideia central do último romance Damian, o qual
descreve o caminho para o verdadeiro eu do indivíduo [...]. Voltar para o interior
reúne e harmoniza o que é superficialmente percebido como opostos.
A natureza direta da experiência religiosa que esta nova espiritualidade oferece
parece ser uma das características mais atrativas. Ela cria um novo entendimento do
espaço histórico entre o estado atual e o potencial de um indivíduo que, em contraste
com as religiões estabelecidas mais amplas, que traz a possibilidade da
autorrealização interior completa ao alcance no presente. Ela torna isso
constantemente disponível, sendo que a única barreira a ser superada é da ignorância
sobre a natureza do verdadeiro eu. A distinção entre terra e paraíso é neste sentido
anulada (CLARKE, 2006, p.7, tradução nossa) 21.

A imanência do sagrado e o holismo definem que a verdadeira realidade é a
espiritual; ela atravessa todo o ser e o universo ao mesmo tempo em que rompe com o
dualismo abrâamico deus/criação. Essa visão promove a sacralização do indivíduo e quase
sempre está relacionada a algum tipo de potencialidade que deve ser despertada ao longo da
jornada pessoal, uma espécie de “empoderamento espiritual” possível quando o indivíduo
alcança através da consciência sua real condição, como ficará claro quando discutirmos de
forma mais pontual a realidade dos adeptos da Seicho-no-Ie. Contudo, a imanência está além
do sujeito; ela envolve o cosmos e a natureza no sentido de estabelecimento de uma unidade
entre todas as partes que o constituem. A “Grande Vida”, a “Energia Cósmica”, o “Uno” ou
outros termos gerais são usados para definir uma totalidade sagrada nutridora da vida com a
qual os sujeitos devem se conectar a fim de alcançarem o bem-estar espiritual (CAMPBELL,
2007).
É importante acrescentar a essas elaborações as observações de James Beckford
(2008) a respeito da construção social do sentido da religião. De maneira geral, essa leitura
21

No original, lemos: Religions of the True Self insist that it is the inner self that constitutes the authority for
belief and practice (…).It constitutes the central idea of the latter’s novel Damian, which describes the path to
one’s true inner self (…). Turning inwards brings together and harmonizes what are superficially perceived as
opposites. The direct nature of the religious experience that this new spirituality offers appears to be one of its
more attractive features. It creates a new understanding of the historical space between the actual and potential
state of an individual in that, in contrast with most long established religions, it brings the possibility of full selfrealization within reach in the present. It makes it constantly available, the only hurdle to be overcome being that
of ignorance about the nature of one’s True Self. The distinction between earth and heaven is in this sense
annulled (CLARKE, 2006, p.7).
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diz respeito à maneira com que o termo religião tende a sofrer mudanças de acordo com a
prática dos sujeitos que se definem a partir de um determinado grupo. Novas práticas e
escopos são definidos conforme a maneira como a realidade social e cultural incide sobre os
conteúdos de fé, não sendo raros os episódios em que os sujeitos sequer compreendem suas
práticas como “religiosas”. No âmbito das novas religiões, pelo menos daquelas implicadas
com a “nova epistemologia religiosa” discutida por Peter Clarke (2006a), a construção desses
sentidos ganha amplitude especialmente quando incluem demandas que no geral não foram
abraçadas pela religião tradicional. É por essa razão que temas vinculados à ecologia, ao bemestar ou ainda à alegada “abertura à diversidade” são enfatizados enquanto aspectos do viver
religioso. Por outro lado, as identidades religiosas dos sujeitos vinculados aos novos
movimentos também evocam o contraste em relação às religiões estabelecidas na medida em
que elas são representadas como narrativas incompletas, anacrônicas ou limitadas diante da
nova verdade mais profunda. Em outras palavras, eventuais ressignificações do sentido da
religião operadas pelos NMRs trazem consigo representações que enfatizam a atualidade de
sua doutrina ao mesmo tempo em que a contrastam – e esse é um marcador da diferença
definidora do ingroup e do outgroup com aquelas que são representadas como incompletas.

1.2.1 Desenvolvimento histórico
A questão da historicidade desses movimentos é controversa. Entrementes, há um
consenso entre alguns autores que situam o boom dos NMRs a partir da década de 1960, em
especial, após os movimentos da contracultura (BELLAH, 1986; CLARKE, 2006a;
PARTRIDGE, 2005; TAYLOR, 2007). Apesar de essa periodização privilegiar o século XX
enquanto lugar por excelência dos NMRs, a maioria desses autores chama a atenção para o
papel do pensamento romântico e também para as inovações pioneiras do século XIX. Como
entendemos, essas inovações são os primeiros desdobramentos da pluralidade religiosa que se
radicalizou no século posterior. Entretanto, ainda que consideremos a historicidade desse
fenômeno em um sentido global, é importante ter em mente que ele se deu de formas distintas
ao redor do globo.
O pensamento romântico recebeu considerável atenção de Charles Taylor (2007) que
o define como uma preocupação com a experiência autêntica em oposição ao mecanicismo e
racionalismo do Iluminismo radical. A disposição romântica, enquanto força cultural, atuou
segundo esse autor como uma das propulsoras do individualismo moderno que, no âmbito da
religião, definiu-se pela busca da experiência interior em oposição à realidade mecânica e
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racionalista advogada pelo Iluminismo radical e pelo cientificismo. A busca por tradições
antigas, pré-cristãs e principalmente orientais caracterizou a iniciativa romântica da
experimentação com vistas a uma religiosidade concebida como mais autêntica, pessoal e
menos dogmática e autoritária. Destarte, argumenta Charles Taylor (2007), o mundo da
tradição caracterizado pela crença em agências extra-humanas que definiam o curso da vida
religiosa cedeu espaço a uma realidade que, no âmbito da fé, definiu-se pela interioridade e
pela exploração autônoma de conteúdos diversos, muitos deles, inclusive, oriundos de
tradições orientais e pré-cristãs.
O Transcendentalismo Americano fundado por Ralf Waldo Emerson (1803-1882)
foi, segundo Leila Amaral (2010), o primeiro movimento religioso nos EUA dotado de algum
componente asiático. Segundo Peter Clarke (2006c), as palestras e o pensamento de Emerson
e sua ênfase na autorrealização e no alcance das potencialidades inatas contribuíram para o
surgimento de outros movimentos, como o Novo Pensamento Americano e a Cristian Science,
fundados nos EUA por Ema Curtis Hopkins (1853-1925) e Mary Baker Eddy (1821-1910),
respectivamente. Outro importante marco da presença do pensamento religioso oriental nos
EUA foi o Parlamento das Religiões Mundiais, realizado em 1883, que contou com a
presença de Swami Vivekananda, responsável por fundar a Vedanta Society. Seu discípulo,
Prabhavananda, estabeleceu-se na Califórnia e foi um dos precursores do Esalem Institute, o
mais famoso centro de desenvolvimento pessoal ou Human Potencial Moviment da América
(AMARAL, 2010). Desde então, a Califórnia se tornou um prodigioso berço de
experimentação religiosa.
Do outro lado do Atlântico, Helena Blavatsky (1831-1891) fundava, em 1875, a
Sociedade Teosófica, enquanto Gurjieff (1886-1949) fundava O Instituto para o
Desenvolvimento Harmonioso do Homem. Como suas consortes americanas, a teosofia e a
doutrina de Gurjierf também foram manifestações do entusiasmo místico em relação ao
Oriente que se desdobrou ao longo do século passado, principalmente no interior da Nova
Era. Por sua vez, o Espiritismo, fundado por Hippolyte Léon Denizard Rivail, mas conhecido
por Alan Kardec (1804-1869), reelaborava o conceito hindu “carma” e o conceito científico
“evolução” a fim de produzir o que os adeptos desse movimento chamam de “codificação”.
Em suma, um fenômeno marcado por um copioso número de inovações religiosas conduzidas
por leigos eclodiu por todo o mundo já no século XIX e provocou o início do que podemos
chamar de “diluição das fronteiras religiosas”, que encontrou seu ápice na segunda metade do
século passado no âmbito de uma “nova consciência religiosa” (BELLAH, 1986).
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A pletora de inovações e diálogos com diversas tradições orientais, em especial o
Budismo e o Hinduísmo, trouxe ao ocidente um imenso número de gurus e guias espirituais
que, de forma geral, enfatizavam uma nova consciência enquanto meio de transformação do
mundo no sentido de uma nova era de harmonia e paz. Segundo Campbell (2007), a partir da
década de 1960 inúmeros saberes heterodoxos, terapias meditativas e medicinas alternativas
materializavam a radicalização da pluralidade religiosa possível a partir da globalização.
Naquele contexto, o ímpeto neo-romântico dos movimentos de juventude conduziu os
indivíduos à experimentação. O oriente, as culturas pagãs, o xamanismo e mesmo a ciência e
a ficção literária inspiravam novas experiências religiosas cujo foco era a jornada de
libertação e o bem-estar espiritual nesse mundo.
Sobre isso, o artigo Características do movimento religioso na sociedade
contemporânea, de Jose de Carvalho (1991, p. 09), aponta o “deslocamento” (i.e. desencaixe)
da figura de Jesus por tradições orientais enquanto um exemplo do ambiente de
experimentação e bricolagem religiosa que é potencializado a partir da década de 1960.

Talvez a maior consequência, para o cristianismo, dessa presença cada vez maior
das tradições esotéricas e orientais, reside no fato de que começa a surgir um
deslocamento da figura de Jesus Cristo, na medida em que crescem as propostas de
diálogo inter-religioso: o Cristo passa a ser entendido como um princípio divino
(como a natureza búdica, o Ishwara) e Jesus como uma encarnação, um avatar, uma
manifestação histórica da divindade, equivalente ao Budha Shakya Muni, a Krishna,
a Zoroastro, a Maomé, etc. (CARVALHO, 1991, p. 09)

A equivalência de personagens religiosos e elementos éticos de origens históricas e
sociais distintas é um dos desdobramentos da pluralidade das formas de vida que discutimos
anteriormente, mas também da consciência de que partilhamos uma casa comum. Nesse
sentido, a pluralidade em sua forma radical e globalizada faz com que os sujeitos busquem, na
medida do possível, compatibilizar narrativas religiosas distintas com o objetivo do bem-estar
espiritual. Por essa razão, grande parte dos NMRs contemporiza conteúdo de tradições
diversas que, do ponto de vista dos agentes, têm por objetivo amalgamar o que é essencial às
religiões.
Contudo, a disposição experimental neo-romântica enfrentou limites conforme as
contingências cotidianas obrigavam os jovens ao envolvimento com o mundo adulto do
trabalho. A autenticidade religiosa e experimental da contracultura teve que inevitavelmente
negociar com a dimensão utilitarista do mundo moderno na medida em que os jovens da
década de 1960 se acomodaram às demandas da sociedade capitalista. Em virtude disso, a
busca do bem-estar espiritual se torna, em grande medida, o sucesso pessoal oriundo do
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controle de alguma faculdade íntima a partir do consumo de terapias alternativas disponíveis
no “mercado espiritual” que surge na segunda metade do século passado. Um imenso
mercado de literatura de autoajuda passa a oferecer terapias controversas que prometem uma
nova consciência com vistas à superação de problemas individuais e o despertar das
capacidades inatas dos sujeitos – O Segredo, de Honda Byrne é hoje o exemplo mais
completo desse tipo de literatura.
Ainda assim, tendências que imbricavam a espiritualidade característica dos novos
movimentos, indignação e ativismo continuam presentes em nossos dias, em especial,
naqueles grupos que sacralizam a natureza e que se envolvem com temas de apelo político
global, como direitos humanos, meio-ambiente, pacifismo, educação, etc. Essa disposição
dificulta qualquer julgamento peremptório que tende a considerar os NMRs apenas como
propaladores dos valores utilitaristas, como bem notaram Leia Amaral (2010), ao tratar de
aspectos do movimento da Nova Era no Brasil, e Chistopher Patridge (2005), ao duvidar da
leitura que associa de forma quase absoluta as inovações religiosas ao capitalismo tardio.

1.2.2 Psicoterapias e ecoespiritualidades
A tentativa de apropriação do conhecimento científico é parte da modernidade
religiosa e um traço forte de vários novos movimentos que procuram reinventar o sentido da
religiosidade ou “espiritualidade”. A expectativa de integração entre religião, ciência e
filosofia é uma marca comum às inovações que reclamam uma identidade particular
sintonizada com as demandas da contemporaneidade, ainda que essa integração seja muito
mais uma construção do que uma realidade de fato.
O envolvimento dos NMRs com a ciência remonta ao século XIX. Se, de um lado, a
religião estabelecida repudiava as descobertas científicas, grupos como o recém-surgido
Espiritismo Kardecista e o Transcendentalismo tentavam acomodar o entusiasmo provocado
pela ciência com o objetivo de alavancar uma espiritualidade adequada àquele tempo. Essa
preocupação é reveladora na medida em que deixa subentendido que o sentimento de
expectativa de progresso encarnado pelo saber científico influenciou a “imaginação religiosa”
dos sujeitos.
Dentro das várias ciências que emergiam, a psicologia foi eleita a mais adequada aos
empreendimentos religiosos cujo núcleo doutrinário definia o papel da transformação da
consciência enquanto meio para o cultivo da espiritualidade. Dentre esses grupos podemos
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destacar o Transcendalismo e o Novo Pensamento Americano enquanto matrizes de uma
religiosidade psicoterapêutica que se desenvolveu plenamente no século XX.
Ao discorrer sobre as novas religiões japonesas, o sociólogo Susumo Shimazono
(2004) usa a expressão “psicoterapia religiosa” para se referir àqueles grupos, entre eles, a
Seicho-no-Ie, que enfatizam o lugar da consciência na experiência religiosa. Segundo
entendemos, o conceito “psicoterapias religiosas” diz respeito não apenas às novas religiões
do Japão, mas àquelas que consideram a mudança da consciência o meio de acesso ao sagrado
interior. Através de terapias meditativas ou ainda do pensamento positivo, como é o caso da
influente corrente do Novo Pensamento Americano22, os agentes religiosos almejam encontrar
dentro de si o essencial, ou seja, o não transitório, onde acreditam residir a fonte de sua
potencialidade e seu bem-estar espiritual23.
Chistopher Partridge (2005) afirma que parte da sensibilidade religiosa
contemporânea advoga o “retorno à natureza”. Essa ideia ecoa disposições românticas que
foram retomadas pelo ímpeto neorromântico da contracultura da década de 1960. A partir da
década de 1970, alguns saberes científicos vinculados à ecologia – ou pelo menos inspirados
nela - também influenciaram a “imaginação religiosa” dos sujeitos e os rumos dos novos
movimentos religiosos. A famosa “Hipótese Gaia”, elaborada pelo geoquímico inglês James
Lovelock e pela bióloga Lynn Margulis, e a teoria da “Ecologia Profunda”, desenvolvida pelo
eco-filósofo norueguês Arne Naes, inspiraram grupos e sujeitos que acreditam na harmonia
espiritual

entre a

humanidade

e

a natureza, o que doravante definimos

por

“ecoespiritualidade”. Segundo Partridge (2005), parte do ativismo ecológico contemporâneo
tem ressonância da ecoespiritualidade, o que não significa que esse tipo de militância se
baseie essencial e unicamente em uma disposição religiosa
O ponto fundamental da ecoespiritualidade é o “retorno ao natural” enquanto meio
de superação dos limites impostos pela sociedade capitalista. Da dieta vegetariana ao
consumo do daime, a preocupação é uma nova consciência baseada na ideia da harmonia com
a natureza sagrada que constitui a totalidade da vida. Retornar à natureza, à floresta, é uma

22

Sobre o Novo Pensamento Americano, é interessante mencionar a discussão de Jonh S. Haller Jr. (2012) acerca
da expansão desse movimento enquanto uma das mais importantes forças culturais americanas e que hoje
atravessa não só o que genericamente chamamos de literatura de autoajuda, como é o caso do best seller O
Segredo, de Rhonda Byrne, mas o movimento pentecostal contemporâneo e mesmo instâncias não religiosas que
lançam mão da crença de que o mundo mental é a única realidade e que o mundo material é sua criação.
Collin Campbell (2007) chama a atenção para a presença para o cultivo da interioridade em sistemas religiosos
e místicos presentes no ocidente desde o mundo antigo. O neoplatonismo, conhecimentos gnósticos, esoterismos
e formas de misticismo preconizaram a experiência da espiritualidade individual e interior, a busca pela
“centelha divina”. Segundo esse autor, essa disposição foi revigorada no século XIX e se imbricou no século
seguinte aos saberes e concepções religiosas vindas do sudeste asiático.
23
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preocupação desses sujeitos que entendem que sua experiência religiosa é uma via de
libertação dos automatismos, da poluição e do desperdício que caracterizam parte da realidade
moderna (CAMPBELL, 2007).
Tanto no âmbito das psicoterapias religiosas como no da ecoespiritualidade a
transformação da consciência é o ponto chave da experiência de fé. Ambas passam pela
aceitação e apropriação de determinados conhecimentos científicos como recurso capaz de
projetar a disposição em se vincular a conteúdos e práticas que no interior do imaginário
religioso moderno distam da representação da religião enquanto sinônimo de obscurantismo e
obediência. Em sintonia com o que discutimos, a apropriação dos conteúdos científicos deve
também ser entendida a partir da relação dialética entre a modernidade e a religião.
Esses dois aspectos que atribuímos às novas religiões expressam também a maneira
como a modernidade interpela a experiência religiosa moderna e amplia seu escopo. Enquanto
as psicoterapias estão intimamente vinculadas aos valores que orbitam em torno do indivíduo
e de suas potencialidades, a ecoespiritualidade gravita ao redor da sensibilidade
contemporânea que sugere que vivemos em uma mesma casa, em um mesmo mundo. Ambas,
contudo, sinalizam para a realização espiritual individual ou coletivamente nesse mundo.

1.3 Síntese e Perspectivas
Ao longo desse capítulo, buscamos situar os novos movimentos religiosos a partir
dos desdobramentos da relação dialética entre modernidade e religião, com especial ênfase no
indivíduo e na pluralidade que aqui compreendemos como as principais forças que incidem
sobre a dinâmica religiosa hodierna. Valemo-nos desse expediente em virtude do interesse em
situar a Seicho-no-Ie a partir de um fenômeno religioso mais amplo cujas características
foram listadas acima. Em grande medida, referendamos algumas das observações teóricas que
apresentamos aqui a partir daquilo que encontramos na Seicho-no-Ie durante nossa pesquisa
de campo, conforme descrevemos nos capítulos finais da tese.
Discorremos sobre as novas religiões enquanto fenômeno contemporâneo que deve
ser considerado à luz de sua especificidade. Por esse motivo, recusamos aquelas
interpretações que situam esse fenômeno a partir do dossel tradicional por entendermos que
elas estabelecem um “arquétipo” que inevitavelmente nos levaria a concluir que outras
religiosidades seriam apenas simulacros ou trivialidades. Ao assumirmos a leitura de Dawson
(2006b) e Beckford (2008), somos propensos à compreensão de que esse fenômeno diz
respeito à emergência de novas concepções acerca da relação entre a humanidade e o sagrado
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e da ampliação do escopo da religião. Em outras palavras, compreendemos o fenômeno em
tela pela via da especificidade ao invés da leitura substantiva que tende a considerar a religião
a partir de um único modelo unânime e, quiçá, a-histórico.
Assumimos que os novos movimentos religiosos representam uma tendência no
interior da modernidade religiosa caracterizada principalmente pela disposição experimental,
pelo subjetivismo e pela busca do bem-estar nesse mundo, a despeito de termos mencionado
que essas possibilidades encontram algumas limitações, sobretudo quando cotejados com a
vida religiosa cotidiana. Contudo, ressaltamos que isso não necessariamente significa a
inexistência de instituições religiosas que de alguma forma dão contornos precisos a suas
doutrinas. A existência de limites institucionais, ainda que flexíveis, faz-nos conjecturar que o
propalado “inclusivismo” comum a várias novas religiões e espiritualidades alternativas é, em
certa medida, uma construção altiva que serve para contrastar com as tendências tradicionais.
De qualquer forma, anuímos com Berger (2007), Hervieu-Léger (2005) e Dawson (2006a) no
tocante à condição do sujeito enquanto o principal agente de sua religiosidade, o que, em
outras palavras, significa que a capacidade de coação das religiões é menor na modernidade
religiosa.
No capítulo posterior, dedicar-nos-emos a pensar as novas religiões japonesas
lançando mãos de algumas considerações estruturantes que desenvolvemos nesse capítulo.
Enfatizaremos a relação dialética entre modernidade e a religiosidade japonesa ao mesmo
tempo em que discorreremos sobre os aspectos fundamentais que caracterizam um fenômeno
que a partir da segunda metade do século XX rompeu as fronteiras do arquipélago japonês e
se tornou planetário.
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CAPÍTULO II
TRADIÇÃO, INOVAÇÕES E MODERNIDADE: O FENÔMENO DOS
NOVOS MOVIMENTOS RELIGIOSOS JAPONESES
Nesse capítulo discorreremos sobre os novos movimentos religiosos japoneses, suas
características e rumos no mundo contemporâneo, em especial, no que toca à relação entre os
níveis local e global. No conjunto de nosso trabalho, nosso objetivo é oferecer um panorama
geral sobre a variável japonesa do fenômeno das novas religiões, o papel da modernidade em
seu surgimento, a relação entre as inovações e o repertório religioso tradicional e as visões de
mundo compartilhadas pelos vários grupos, entre eles a Seicho-no-Ie. Compreendemos ainda
que esse capítulo nos permite situar o desenvolvimento histórico da Seicho-no-Ie em relação
às nuances e dilemas que marcam a inscrição das novas religiões japonesas na paisagem
religiosa planetária no tocante a temas como a paz mundial e a ecologia.

2.1 Modernidade e religião no Japão
Se a modernidade diz respeito ao grande desencaixe em relação às formas
tradicionais de apreensão e organização da realidade, com sugere Giddens (1991), ela não
implica necessariamente no derretimento definitivo dos repertórios religiosos tradicionais.
Muitos dos novos encaixes certamente dependem de experiências e mundivisões anteriores
que são traduzidas no afã de responderem às novas contingências da vida tipicamente
modernas. Nesse sentido, mesmo com o fim da comunidade paroquial de que nos fala
Hervieu-Léger (2005), o que certamente aconteceu em tempos e em termos distintos nos
vários cantos do mundo, os conteúdos da tradição poderão ser retomados e contemporizados
reflexivamente pelos agentes modernos diante dos interesses dos grupos e, principalmente,
dos indivíduos se assumirmos a leitura de que a subjetividade é a principal validadora da
experiência religiosa no hodierno.
Foi no contexto de desencaixes e reencaixes em solo japonês que a Seicho-no-Ie foi
fundada por Masaharu Taniguchi (1893-1985) no início de março 1930. Diferente de vários
fundadores dos novos movimentos, Taniguchi representava o sujeito japonês moderno que
vivia em uma grande cidade de uma nação industrializada e que possuía alguma experiência
intelectual. Sua “imaginação religiosa” expressava as transformações sociais e culturais que
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atravessavam um país que ingressava na realidade das nações desenvolvidas do capitalismo
ao mesmo tempo em que experimentava a radicalização do nacionalismo que o levou ao
desastre de 1945. Nesse sentido, Taniguchi e os fundadores de várias novas religiões
vivenciaram o misto de abertura e retração, de experimentação e de cautela, de universalismo
e orgulho nacional que atingia todo o país e que certamente influiu sobre os conteúdos
religiosos construídos naquele contexto.
Assim como na Europa novecentista, o Japão também inventou sua comunidade
imaginada a fim de se inscrever na ordem global capitalista daquela época. A partir da
tradução dos elementos mítico-religiosos elaborados ao longo dos séculos, o Estado moderno
forjou sua comunidade imaginada no contexto das hostilidades e imperialismos que definiam
as relações políticas internacionais do Índico ao Pacífico (ANDERSON, 2008). Entretanto,
grande parte do conteúdo responsável por plasmar a comunidade imaginária japonesa, digase, era proveniente das narrativas religiosas que legitimavam a ordem social e as relações de
poder do governo deposto, o Xogunato Tokugawa (1600-1868), em especial, a ideologia neoconfucionista que constituia a argamassa ideológica das ideações nativistas que fermentavam
aquela parte do mundo desde o século XVIII (BELLAH, 1957).
Ao destacarmos a simultaneidade entre o engendramento do Estado Nação Japonês e
o surgimento dos novos movimentos como a Seicho-no-Ie temos em mente o quanto as
narrativas religiosas tiveram relevância na modernização daquele país. As novas demandas,
que em grande parte estavam relacionadas à inclusão do Japão no mundo capitalista global,
atuaram como impulso capaz de, simultaneamente, engendrar a ideologia nacionalista24 e
estimular a criação de novos sistemas religiosos que recorriam ao amplo repertório religioso
japonês e o sintetizava com o objetivo de responder às expectativas daquele período.
Durante os anos de radicalização do nacionalismo, as novas religiões sofreram com o
mesmo destino enfrentado pelas tradições estabelecidas: a força do Estado. Na medida em que
o controle estatal sobre a religião aumentava, algumas das novas religiões se alinharam à
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O Xintoísmo de Estado foi a ideologia nacionalista engendrada pelo governo do Japão durante os períodos
Meiji (1968-1912), Taisho (1912-1926) e parte do período Showa (1926-1989). Segundo Joseph Kitagawa
(1966), o Xintoísmo de Estado sacralizava o Japão e o Imperador (Tennô), esse último visto como o descendente
de uma dinastia ininterrupta cuja origem é a deidade Amaterasu O-mikami, a deusa solar que, segundo o Kojiki
(Crônica dos Tempos Antigos, um compêndio mitológico do século VIII), estabeleceu a casa imperial japonesa.
Jonh Breen e Mark Teeuwen (2010) afirmam que as reformas que se seguiram à Restauração de 1868 baseavamse em uma onda de nativismo nostálgico com nuances religiosas que idealizava uma suposta era divina de pureza
e harmonia que existiu no passado e que era restaurada naquele momento. Ainda segundo esses autores, o Estado
operou uma manobra no sentido do monopólio do simbolismo religioso com o intento de rearranjar e unificar
antigos mitos e práticas em torno da autoridade Imperial.
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ideologia nacional, enquanto outras amargaram a perseguição25. Essa relação com os
sentimentos nacionalistas sobreviveu mesmo durante o período democrático pós-guerra, e só
foi minorada na medida em que esses novos movimentos passaram a se projetar globalmente
enquanto religiões da salvação de caráter universal. Mesmo assim, o Japão e valores tidos por
essencialmente nipônicos, permanece enquanto referência espiritual para as novas religiões
japonesas.
A democratização do país e o estabelecimento da liberdade religiosa pela
Constituição promulgada em novembro de 1946 (que entrou em vigor em maio 1947) criou as
condições sociais e culturais para que as novas religiões vicejassem plenamente e avançassem
a fronteira nacional, a despeito de alguns grupos já terem feito esse trajeto anteriormente,
inclusive em sinal de apoio ao Estado militar. A liberdade religiosa definida pela Constituição
democrática representou então o ingresso completo na modernidade religiosa no sentido da
clara diferenciação entre as esferas sociais e do estabelecimento de uma paisagem religiosa
livre do tipo do constrangimento estatal que pesava sobre a liberdade de crença26. Em
decorrência disso, os grupos que sofreram perseguições tiveram a oportunidade de restaurar
suas atividades, assim como aqueles que se alinharam ao governo tiveram que reconsiderar
algumas de suas posições a fim de não serem associadas ao regime autoritário destituído.
De maneira geral, as novas religiões japonesas expressam o aspecto mais dinâmico
da relação entre modernidade e religião no Japão, sobretudo no que tange à sua capacidade de
responder às demandas individuais contemporâneas (CLARKE, 2006b). Entrementes, esses
grupos não deixaram de sofrer algumas retaliações e desprestígio junto à opinião pública,
principalmente após o lamentável episódio do ataque de gás sarim em 1995 protagonizado por
seguidores da Aum Shunkyô, um grupo proveniente da última onda de inovações. Esse
episódio alimentou desconfianças em relação às atividades de outros grupos religiosos de
maneira equivalente ao cult scare existente nos países da América do Norte e na Europa.
Apesar de contratempos e da desconfiança, que são comuns aos novos movimentos,
as inovações religiosas japonesas conseguiram ampliar suas atividades para além do solo
japonês. Através de uma copiosa indústria editorial e do uso de novos meios de comunicação
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Sobre isso, Birgit Staemmler (2012) afirma que os novos movimentos religiosos eram obrigados a se
vincularem a alguma tradição reconhecida pelo Estado e à ortodoxia do Xintoísmo Estatal. A liberdade religiosa
só foi definitiva após o fim da Segunda Guerra.
26
O artigo 20 da Constituição democrática dizia: “A Liberdade religiosa é garantida para todos. Nenhuma
organização religiosa deverá receber qualquer privilégio do Estado nem exercer qualquer autoridade política.”
(STAEMMLER, 2011, p.28-29). Apesar disso, novas religiões como a Seicho-no-Ie e a Soka Gakkai buscaram
algum tipo de participação política nacionalista durante a era democrática (STRAEMMLER, 2011; DEHN,
2011; MCFARLAND, 1967).
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que permitiram a expansão do número de adeptos pelo mundo, as novas religiões japonesas,
que incialmente foram levadas para outros cantos a partir dos imigrantes, envolveram-se com
demandas globalmente compartilhadas (i.e. ambientalismo, direitos humanos, diálogo interreligioso, etc.) que caracterizam a modernidade tardia (DESSÌ, 2013). Aproveitando-se
também da disposição orientalista do mundo moderno, as novas religiões japonesas
alcançaram relevância planetária, o que as obrigou a negociar suas visões de mundo com o
universo religioso dos vários cantos do mundo que as acolheram. Nesse sentido, grupos como
a Soka Gakai, a Igreja Messiânica, a Seicho-no-Ie e vários outros testemunham o lugar do
Japão na paisagem religiosa global da contemporaneidade.

2.2 O repertório religioso japonês
A afirmação de Nancy Ammerman (2010) a respeito da pluralidade enquanto
condição natural da religião expressa com clareza a pujança do repertório religioso tradicional
japonês do qual muitas das novas religiões retiraram alguns de seus elementos doutrinários.
Nesse sentido, nossa intenção nessa sessão é situar o lugar das novas religiões no que toca à
dialética da continuidade e ruptura com esse repertório evitando qualquer leitura que de
alguma forma se enverede pela ideia da existência de uma “essência japonesa” expressa a
partir da religião e que teria sobrevivido incólume ao tempo27.
A história das religiões japonesas é marcada pela hibridização e justaposição de
inúmeros sistemas religiosos, alguns autóctones, como é o caso do culto às deidades Kami,
outros de origem estrangeira, como é o caso do Budismo, do Confucionismo, do Taoísmo e,
em menor escala, do Cristianismo. Na contemporaneidade essas tradições vivem uma espécie
de divisão do trabalho religioso já que alguns desses sistemas foram relacionados a certos
momentos da vida, o que fez com que o Budismo, para ficarmos nos exemplos mais notórios,
fosse identificado aos rituais fúnebres e o xintoísmo aos rituais de nascimento (READER,
1991).
Os estudos de Joseph Kitagawa (1966) e Ian Reader (1991) ressaltam o caráter
etnocêntrico da paisagem religiosa japonesa tradicional que toma o Japão enquanto solo
27

Segundo Winston Davis (2004), a ideia sobre a singularidade do povo japonês, conhecida por nihonjin-ron
(literalmente: teoria do povo japonês), é uma ideologia que afirma a singularidade do Japão e cuja existência
remonta, como argumentamos, aos movimentos nativistas do século XVIII e XIX. Em grande parte, a nihonjinron tinha como matéria-prima conteúdos míticos religiosos e mesmo depois do fim da segunda-guerra ideias
desse tipo continuaram existindo. Essa leitura está em acordo com observações gerais de Ian Reader (1991)
sobre as religiões japonesas no que atine à valorização do Japão enquanto o lugar de onde emanará a paz
mundial.
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sagrado. Tanto o budismo como o xintoísmo e o confucionismo associaram o Japão e os
“valores japoneses” aos seus conteúdos de salvação. Reader reforça ainda que conteúdos
religiosos estrangeiros foram traduzidos e adaptados – “japonicizados” – a partir das
narrativas míticas pré-existentes. De forma geral, as novas religiões japonesas beberam nessas
tradições e muitas delas enfatizaram esses supostos valores enquanto o meio para a construção
de um mundo mais harmônico (KISALA, 2002).
Sobre a justaposição de diversas tradições, Joseph Kitagawa (1966) e Robert
Ellwood (2008) afirmam que as narrativas que constituem o repertório religioso tradicional
não foram experimentadas enquanto elementos opostos e antagônicos, como testemunha o
princípio Shinbutsu Shugo, que, segundo esses autores, significa a amálgama entre as
divindades Kami e figuras divinas do Budismo (i.e. Budas, Bodhisattvas) e do Shugendô
(literalmente Caminho do Crescimento Espiritual), prática religiosa de natureza ascética e
taumatúrgica desenvolvida por monges errantes ou que viviam em montanhas e que desde
tempos antigos bricolaram o budismo com práticas xamânicas de possessão espiritual e com
rituais de cura.
Nossa compreensão sobre a importância do repertório religioso japonês está em
concordância com a leitura que Ronan Alves Pereira (1994) desenvolve em seu artigo sobre a
possessão por espíritos vivenciada por Niki Nakayama (1789-1887) e Nao Deguchi (18361948), respectivamente fundadoras da Tenrikyô e da Omotô, novas religiões japonesas
pioneiras que surgiram nos oitocentos e que influenciaram outros grupos posteriores. Pereira
chama a atenção para o fato de que a possessão experimentada pelas fundadoras desses
grupos remonta à religiosidade xamânica tradicional. Para o antropólogo, o “idioma
possessional” oriundo do repertório religioso japonês foi “manipulado” e inovado em virtude
da experiência individual inscrita em um contexto sociocultural específico. Assumindo essa
leitura, entendemos que alguns traços mais gerais do repertório religioso japonês foram
rearranjados pelas novas religiões de acordo com o universo cultural e social de onde elas
emergiram.
O repertório tradicional constitui o capital religioso disponível que é retomado,
traduzido e contemporizado por toda inovação religiosa que intenta sintonizar a oferta de bens
de salvação às demandas diversas experimentadas por sujeitos e grupos de um determinado
contexto. A preservação do capital religioso é um expediente comum a muitos novos
movimentos e geralmente, como observa Rodney Stark (2003) em Why Religious Moviments
Succed or Fail: A Revised General Model, ele favorece a aceitação e o eventual sucesso de
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um movimento religioso na medida em que os interessados e conversos em potencial tendem
a preservar o capital religioso amealhado ao longo de sua socialização religiosa.
A grande maioria dos novos movimentos assimilou e rearranjou algumas das
narrativas religiosas ao repertório tradicional a partir de contemporizações e reinterpretações
face às circunstâncias sociais dos contextos de surgimento e desenvolvimento. Por essa razão,
os novos movimentos japoneses oferecem a possibilidade de compreendermos como o antigo
e o novo, o tradicional e o moderno, imbricam-se e como esse processo parte das demandas
de uma realidade que tem o indivíduo como sua pedra angular.
Ocorre-nos, no entanto, que ao falarmos em um repertório japonês estamos também
falando da religiosidade de um povo. Tal questão é delicada do ponto de vista sociológico
tendo em vista o risco da essencialização, tão recorrente quando o assunto são as “religiões do
oriente”. Embora essa preocupação, parece-nos improvável o não uso de algum tipo de síntese
conceitual enquanto elemento estruturante da análise sociológica. Entrementes, ressaltamos
que não há uma “religiosidade japonesa” no âmbito de uma totalidade essencial e atemporal.
Nossa aproximação do repertório tradicional japonês é, portanto, apenas um vislumbre de
alguns aspectos da pluralidade religiosa japonesa, um caleidoscópio cuja coerência plena é
mais matéria de fé ou ideologia do que sociologia da religião.

2.2.1 O culto aos Kami e as tradições populares
Xintoísmo ou Kami no Michi (literalmente “Caminho dos Deuses”)

28

são termos

geralmente usados para definir um complexo e diversificado conjunto de devoções e práticas
rituais cuja pedra angular é o culto às deidades Kami realizado principalmente em santuários
espalhados por todo o arquipélago japonês. No que toca à antiguidade dessas devoções,
Kitagawa (1966) e Ellwood (2008) chamam a atenção para o fato de que as divindades Kami
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A mitologia xintoísta se encontra em duas obras compiladas no século VIII, o Kojiki (Crônica dos Tempos
Antigos) e o Nihon shoki (Crônicas do Japão). Segundo Ellwood (2008), ambos foram escritos enquanto resposta
à entrada do budismo no Japão e tiveram o papel de atuar enquanto fonte de legitimação do governo Imperial
durante a Restauração. Breen e Teeuwen (2010) afirmam que o que geralmente conhecemos por mitologia
japonesa, sobretudo no Kojiki, é parte de um artifício de longa duração que consistiu na apropriação de práticas
locais pela corte desde o século VII, o que os autores chamam de culto jingi (literalmente deidades terrenas e
celestes). Desde esse período, a mito-história servia para legitimar e sacralizar o poder central que se constituía
naquela época, o Reino de Yamato, cuja existência se devia não só à capacidade militar, mas também à
apropriação das estruturas política, administrativa e mesmo simbólica oriundas do sistema imperial chinês da
dinastia Tang (618–907).
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eram cultuadas em santuários mesmo antes da fundação do primeiro governo centralizado, o
reino de Yamato, durante os séculos século V e VI de nossa era29.
Apesar de ser traduzida por “deus”, a deidade Kami abarca muito mais do que a ideia
que temos no ocidente a respeito de um sagrado personificado na figura de um cosmocrata,
como é o caso de YHWH e Alá. Para H. Byron Earhart (1974), a melhor forma de
compreendermos o significado religioso da deidade Kami talvez seja associá-lo à concepção
de sagrado ou numinoso que está presente, segundo Eliade (2001), no interior das religiões
cósmicas. O estudo clássico de Masaharu Anesaki (1928) sublinha também que as deidades
Kami residem nos céus, no ar, nas florestas, nas rochas, em fontes, em montanhas, em animais
e também em seres humanos que exibam algum tipo de atributo sobrenatural, em especial,
heróis e no Imperador.
A proximidade entre humanidade, natureza e as deidades Kami diferencia as
cosmovisões religiosas japonesas daquelas que postulam o “Totalmente Outro” enquanto o
polo oposto da criação. A separação entre o mundo dos homens e o universo dos Kami tem
como implicação a existência de uma soteriologia terrena, o que, em outras palavras, significa
que a realização religiosa ofertada pelo xintoísmo tem vistas ao aqui e agora. Se no mundo
pré-moderno as demandas eram vinculadas à colheita, fertilidade, intempéries, conflitos e à
cura, no mundo urbano contemporâneo elas dizem respeito principalmente à prosperidade e
ao sucesso na vida profissional (ELLWOOD, 2008).
No que toca aos rituais, a devoção aos Kami faz uso de ritos de purificação que,
segundo Ellwood (2008), objetivam a libertação da poluição mundana através da imersão no
mundo puro das deidades. Ian Reader (1991) afirma que a purificação é um traço fundamental
dos cultos xintoístas e encontra sua referência arquetípica na narrativa mitológica contida nas
Crônica dos Tempos Antigos (Kojiki), que tratam da visita que o deus Izanagi fez a sua
consorte que, depois de morrer no parto do deus solar, acabou indo para uma espécie de
29

A despeito da longevidade do culto aos Kami, John Breen and Mark Teuween (2010) afirmam que a ideia de
um sistema religioso unificado, coerente e original, isto é, essencialmente nipônico, é tributária principalmente
do esforço nacionalista e governamental durante as décadas que antecederam à guerra, o que não significa a
inexistência de esforços de sistematização anteriores, como foi o caso da Escola de Aprendizagem Nacional
(Kokugaku) durante o século XVIII. Os autores compreendem que um conjunto de práticas religiosas diversas e
que não se diferenciavam do budismo e de práticas mágicas associadas ao Yin-Yang foram gradativamente
rearranjadas em torno da ideia de uma religião nacional específica, o xintoísmo. Um vasto conjunto de mitos,
santuários e práticas foram “xintoisados”. Esse processo, cujo início se encontra no século XVIII, experimentou
seu clímax quando o governo moderno assimilou santuários diversos ao santuário imperial de Ise e ao culto aos
ancestrais do Imperador. A reflexão de Breen e Teuween é muito importante por duas razões: de um lado os
autores nos chamam a atenção para um repertório religioso amplo, diversificado e repleto de particularidades ao
longo do contexto histórico e geográfico; de outro, eles esclarecem a respeito do esforço sistematizador ao longo
da história japonesa recente no sentido da invenção de uma tradição religiosa autêntica, específica e coerente
com o fito de engendrar a ideia de uma identidade japonesa essencial, isto é, a-histórica.
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mundo dos mortos. Depois da visita, que terminou na perseguição do Kami por uma deusa
que não queria ser vista em um estado decaído, Izanagi teve que se purificar do contato com o
reino dos mortos. O gesto arquétipo do Kami está associado principalmente à ideia de que a
morte polui. Assim, os rituais de purificação têm por objetivo livrar o mundo, no sentido de
renová-lo, daquilo que possa atentar contra a vitalidade do cosmos, o que no passado mais
distante estava relacionado principalmente à fertilidade.
A relação com as deidades Kami, anota Reader (1991), baseiam-se na oferta ritual
feita pelo adorador que em troca recebe a benevolência da divindade. Compete ao adorador
manifestar gratidão diante da benevolência, um traço ético-religioso relevante na cultura
religiosa japonesa como um todo. A imersão no mundo sagrado é simbolizada pelo Torii, uma
espécie de portão presente na entrada dos santuários religiosos, como os existentes no Grande
Santuário de Ise, dedicado ao culto de Amaterasu O-mikoto, a deidade vinculada à casa
imperial, e aquele que existe na Academia de Treinamento Espiritual da Seicho-no-Ie
localizada na cidade de Ibiúna, São Paulo. Outra atividade religiosa da devoção aos Kami são
os vários festivais (matsuri) que no passado se vinculavam à boa sorte nas colheitas e às
outras passagens típicas das religiões cósmicas.
Como dissemos, o repertório religioso japonês se caracteriza pela inclusão e pela
ressemantização de elementos religiosos diversos. Essa condição pode ser constatada
principalmente pela milenar fusão entre Kami e Budas (shinbustu-shugô) 30. Sobre essa fusão,
Kitagawa (1966) afirma que o culto às deidades Kami foram fundamentais para que o
budismo japonês – vide abaixo – desenvolvesse posição de afirmação do mundo ao invés do
quietismo e pessimismo em relação à realidade. Mesmo Amaterasu, deidade crida enquanto
ancestral do Tennô (literalmente Governante Celeste, como é conhecido o Imperador), não
escapou dessa simbiose ao ser associada a Dainichi, o Grande Buda Solar, ou
Mahavairocana, o Buda Cósmico cultuado principalmente pelo Budismo Exotérico japonês.

2.2.2 O Budismo Japonês

30

As expressões Ryôbu Shintô (Xintoísmo Dual) e Ichi-jitsu Shintô também expressam a amálgama entre o
budismo e o culto xintoísta aos Kami (KITAGAWA, 1966; PEREIRA, 2001). Exemplos notórios e populares da
amálgama religiosa podem ser encontrados no culto prestado a Jizô, deidade budista associada a Sae-no-Kami ,
cujo domínio diz respeito aos percursos, à proteção de crianças e ao livramento do sofrimento pós-morte. Outro
exemplo é a reverência a Miroku (Maitreya, o Buda do Porvir), personagem budista associada a Hotei, um dos
Sete Deuses da Sorte (Shichi Fukujin, em japonês), cuja simpática aparência o fez conhecido no Ocidente como
“Buda Sorridente” (BRESNAN, 1999), também popularmente conhecido por “Buda Gordinho”.
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Segundo Kitagawa (1966) e Ellwood (2008), o budismo chegou ao Japão durante o
século VI de nossa era. Desde seu surgimento no século VI a.C. a religião fundada no norte da
Índia por Sidarta Gautama se dividiu em várias tradições e escolas, dentre as quais se
destacaram duas grandes tradições, o Threvada (Escola dos Anciões) e o Mahayana (Grande
Veículo). Essas tradições se estenderam ao longo do sudeste asiático, cada uma delas com um
copioso conjunto de sutras, escolas, doutrinas e práticas31.
O Dharma, isto é, a doutrina budista, apareceu no Japão em virtude do contato
cultural com a China através da Península da Coreia e interessou inicialmente aos estratos
mais privilegiados da sociedade e ao Estado32. Desde o Período Nara (século VIII), contexto
de consolidação de um governo relativamente centralizado, várias tendências e escolas se
formaram no Japão. Suas práticas e crenças ao longo dos séculos se amalgamaram ao culto
aos Kami, à ética confucionista da piedade filial e a outras práticas populares (KITAGAWA,
1966; ELLWOOD, 2008; BREEN E TEEUWEN, 2010).
Apesar de ter sido adotada inicialmente por setores privilegiados, o budismo se
tornou uma religião popular especialmente a partir do Período Kamakura (1185-1333), ainda
que algumas aproximações anteriores protagonizadas pelos ubasoku e yamabushi, xamãs
budistas sem treino ou ordenação eclesiástica formal que fusionaram o Dharma com as
práticas mágicas, divinatórias, exorcistas e taumatúrgicas, prenunciassem a popularização
(KITAGAWA, 1966; ELLWOOD, 2008).
O chamado “Budismo de Kamakura” se destacou pela ênfase na salvação e por sua
influência nos séculos posteriores. Suas escolas mais notáveis foram a Terra Pura (Jodô Shu,
japonês) e Verdadeira Terra Pura (Jodô Shin Shu, em Japonês), fundadas respectivamente por
Hônen (1133-1212) e Shinran (1173-1263), o Budismo de Nichiren, criador por Nichiren
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O budismo se divide principalmente em duas grandes correntes, o Threvada (Escola dos Anciões) e o
Mahayana (Grande Veículo). A despeito de suas diferenças, ambas enfatizaram que a realidade empírica ou o
mundo do fenômeno não apresenta uma essência ou substância, sendo, portanto, uma realidade efêmera e
precária cujo apego provoca o sofrimento humano. Segundo Frank Usarski (2009), os Threvadins, isto é, os
adeptos da Escola dos Anciões, propõem um “realismo psicológico” que se caracteriza pelo esforço ascético de
superação do mundo precário através da prática do caminho óctuplo. Para esse grupo a iluminação ou nirvana só
é possível através do distanciamento do mundo e de qualquer outra realidade que impeça a rotina da ascese, um
tipo de vida possível apenas para os monges. É por esse motivo que o Threvada é conhecido pejorativamente por
Hinayana (Pequeno Veículo). Por sua vez, o Mahayana (Grande Veículo) sempre foi mais propenso a
bricolagens. No geral, ele apresenta uma concepção de salvação mais abrangente em virtude de sua principal
característica, o monismo religioso. Segundo lemos, em Peter Harvey (1990), o Grande Veículo postula que a
natureza búdica é comum a todos os seres.
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Ronan Alves Pereira (2001) afirma que o Budismo cumpriu um importante papel cultural no Japão ao longo
de cerca de quinze séculos. A introdução da escrita e o desenvolvimento de estilos artísticos foram alguns dos
principais legados dessa religião. Pereira afirma ainda que antes da Restauração Meiji, os templos foram
importantes não apenas como centros religiosos, mas também como centros de educação e produção artística.
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(1222-1282), e as escolas do Zen, criadas por Eisai (1141-1215) e Dogen (1200-1253)
(KITAGAWA, 1966).
Ian Reader (1991) observa que uma das características do Budismo Mahayama que
vigorou no sudeste asiático é a convicção de que todos os seres trazem consigo a natureza
búdica e por esse motivo haveria um senso de continuidade entre humanos e Budas. A
convicção do Mahayana aponta para o fato de que todos são em seu íntimo budas e que o
acesso a essa natureza não é exclusivo àqueles que vivem isolados e envolvidos em práticas
ascéticas. Segundo essa cosmologia, mesmo os seres não-sencientes possuiriam a essência
búdica.
Dentre os vários textos sagrados do Budismo, conhecidos por Sutras, a mais
importante obra do Mahayana no Japão foi o Sutra do Lotus, escrito por volta do século I de
nossa era33. Sem nos adentrarmos nos pormenores desse interessante e complexo texto que
narra a pregação de Sidarta Gautama para uma miríade de criaturas celestes e não celestes,
destacamos a ideia de que todos os seres são possuidores da natureza búdica; ela é acessível
universalmente e não apenas aos monges ascetas, mas a qualquer um que a procure. Tal
leitura implica na identificação entre o humano e Buda no sentido da não existência de uma
dualidade entre o divino e o terreno, o que, inclusive, está em franco diálogo com a
cosmologia do xintoísmo. A obra recebeu inúmeras interpretações no Japão desde sua
introdução no século IX, com destaque àquelas que identificavam seu conteúdo com o país, o
que, segundo Jaqueline Stone (2009), servia para elevar o lugar do Japão e erodir qualquer
ideia de que o país ocupava um lugar periférico no mundo Budista. Essa identificação é uma
característica marcante do budismo compartilhada pelos outros sistemas religiosos e está
presente em algumas escolas até nossos dias e mesmo nos NMRs.
Ian Reader (1991) esclarece que ao longo da história a religião fundada por Sidarta
atuou no Japão em duplo modo; de um lado, ela estava vinculada à iluminação, às práticas
meditativas e à salvação dos sujeitos; e, de outro, ele se vinculava ao culto de reverência aos
ancestrais de uma família vinculada a algum tempo budista, independente de qual escola se
trata – Reader dedica boa parte de sua argumentação a partir de sua experiência com templos
Zen Budistas.
A relação com a morte remonta aos primeiros séculos do budismo no Japão e ao
estabelecimento do butsudan, um altar familiar dedicado ao culto de reverência aos ancestrais,
33

Segundo Stephen F. Teiser e Jacqueline I. Stone (2009), esse Sutra é provavelmente o mais importante do
sudeste asiático e, como vários outros textos budistas, sua autoria é desconhecida. Compilado na Índia, o texto
ganhou projeção na China, na Coreia e, principalmente, no Japão. Nosso contato com o Lotus se deu através da
tradução inglesa do texto chinês realizada por Tsugunari Kubo e Akira Yuyuma (2007).

67

onde se encontra o ihai, um pequeno tablete que contém o nome póstumo do morto e que
deve ser venerado pelos descendentes. Esses cultos serviam principalmente para que a alma
(tama, em japonês) dos antepassados alcançasse a iluminação após a morte34. Tal prática
ainda aliviaria os que continuam vivos da possibilidade de alguma intervenção espiritual
negativa, em especial, através de doenças, por parte da alma de um ancestral que não foi
purificado depois da passagem – a morte é poluidora e por isso a alma precisa de um ritual
que alivie dessa condição e lhe garanta a iluminação. Por outro lado, a alma reverenciada é
fonte de proteção aos descendentes. O cuidado com o butsudan e com o ihai, assim como com
o túmulo da família, o haka, também são recomendações para a manutenção de uma vida
harmônica livre de problemas vinculados ao antepassado. É desse vínculo com a morte que
provém a ideia de que os sujeitos no Japão morrem budistas, ainda que talvez alguns deles
não tivessem uma vida pregressa de envolvimento com a religião.
Segundo Kitagawa (1967) e Ellwood (2008), o vínculo entre o poder e o Budismo
durante o Período Tokugawa (1603-1868) teve efeito deletério para a religião em virtude de
sua condição como religião oficial. Naquele tempo, um sistema de recenseamento e controle
da população conhecido por sistema danka obrigava o povo japonês a se inscrever em um
Templo Budista, o que certamente provocou tensões religiosas com sacerdotes xintoístas e
favoreceu o surgimento de ideólogos do século XVIII que esboçavam os conteúdos do que
mais tarde se tornaria o nacionalismo japonês. Esse sistema só foi erodido a partir da
Restauração Meiji em 1868 e seu efeito colateral se materializou em tensões envolvendo o
Estado, a narrativa nacionalista e os sacerdotes budistas.
Até hoje os sujeitos e suas famílias – nucleares e não extensas, diferente daquelas do
mundo pré-moderno - se vinculam a determinado templo budista, possuem seu butsudan e
recorrem aos serviços fúnebres de um tempo budista com o objetivo de venerarem um
antepassado, uma característica herdada pelos novos movimentos religiosos, como
verificamos na Seicho-no-Ie.

2.2.3 O Confucionismo
Assim como o Budismo, o Confucionismo teve um importante papel cultural no
Japão no que tange a seu conteúdo ético, presente na vida religiosa, no código moral dos

34

Alma no sentido de entidade que continua existindo após a morte, não é um conceito budista. Segundo Reader,
trata-se de uma particularidade vivenciada especialmente pelos leigos.
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samurais, nas relações familiares e mesmo na esfera política se considerarmos a ideologia do
governo japonês que vigorou antes mesmo da modernidade.
Criado na China durante o século VI a.C. por Confúcio, o conjunto de ensinamentos
ético-religiosos que constitui o Confucionismo se espalhou por grande parte do sudeste
asiático. Assim como o Budismo, o Confucionismo foi uma das maiores forças culturais que
definiram a civilização do Sudeste Asiático. O famoso Analectos, tratado ético-religioso
atribuído ao fundador, contém orientações gerais sobre o modo de vida adequado daqueles
que procuram a realização da verdadeira natureza interior (li em chinês, ri em japonês) que
estão de acordo com os “princípios do céu”. Segundo JeeLoo Liu (2007), a doutrina
confucionista

estabeleceu

princípios

morais

de

natureza

transcendental,

isto

é,

metafisicamente estabelecidos, cujo alcance abrange tanto o universo como a humanidade e as
relações sociais. Trata-se do “caminho do céu” sobre o qual o pensador e seguidor do
confucionismo deve se debruçar a fim de compreender os atributos morais inerentes a todas as
coisas. Do ponto de vista da soteriologia, a preocupação é conhecer esses princípios morais a
fim da realização da verdadeira natureza das coisas. Nesse sentido, a realização implicaria a
harmonia com o “caminho do céu”, o que em termos práticos está muitas vezes associada à
aceitação da ordem social e da hierarquia.
No que toca à realidade social, o Confucionismo propõe uma organização pautada no
respeito à dignidade humana e na naturalização da ordem social, entendida enquanto
expressão do Tao (ELLWOOD, 2008). Essa compreensão da realidade social se expressou em
todo o sudeste asiático principalmente a partir do princípio da “piedade filial”, um conjunto de
preceitos que sacraliza a hierarquia social e estabelece, enquanto preceito ético máximo, o
princípio do “ocupar o lugar devido”, entendido como meio de expressar a verdadeira
natureza. Ocupar o lugar devido, seja dentro da família ou nas relações com os superiores, e
ser leal ao lugar social ao qual se vincula significa agir pela realização da verdadeira natureza
tendo em vista a plenitude da harmonia expressa pelo “caminho do céu”.
De acordo com Helen Hardacare (1986), um importante aspecto da moral
confucionista no Japão é o princípio da purificação ou reparação do coração (kokoro naoshi,
em japonês). Esse princípio, inclusive, exerceu grande influência no conteúdo ético das novas
religiões japonesas, como veremos ao discutir a “ética da harmonia” da doutrina da Seichono-Ie. Segundo a autora, a expressão kokoro (coração ou mente) diz respeito à interioridade e
está relacionada às faculdades mentais e emocionais dos sujeitos. Purificá-lo implica o cultivo
do pensamento e da conduta moralmente adequados às circunstâncias, principalmente no que
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tange à piedade filial, com o objetivo de uma vida harmônica tanto no âmbito pessoal, como
também no interior da família e da sociedade. O sujeito, portanto, torna-se responsável pela
harmonia íntima e, correlata a ela, pela harmonia nas relações interpessoais na medida em que
ele deve ocupar sua posição adequada no interior do ordenamento social e ser grato àqueles
que lhe são superiores, seja o governo, o chefe da família ou o líder religioso.
Robert Bellah (1957) destaca a importância que essa corrente do pensamento chinês
teve na organização política do Japão. Embora o Confucionismo tenha chegado ao Japão por
volta da mesma época do Budismo, foi durante o Xogunato Tokugawa (1600-1868) que ele
experimentou seu ápice. Naquela ocasião, a corrente denominada neo-confucionismo, cujo
fundador foi Zhu Xi (1130-1200), exerceu grande influência na centralização e legitimação do
poder e também na organização social. Segundo Bellah (1957), o princípio da lealdade
contida na moral da piedade filial serviu como argamassa ideológica para o governo, mas
também foi importante para o desenvolvimento de escolas de pensamento que impactaram
nos rumos da sociedade japonesa, como foi o caso da Escola de Aprendizagem Nacional
(Kokugaku) e das escolas ético-religiosas da época, como o Shingaku (Escola do Aprendizado
da Mente ou do Coração), fundado por Ishida Baigan (1685-1744)35.
Ellwood (2008) e Kitagawa (1966) consideram a importância do Confucionismo
enquanto conteúdo moral que influiu tanto sobre o budismo quanto sobre o culto aos Kami36,
sobretudo devido à ênfase moral à reverência familiar, ao culto aos antepassados e à gratidão.
Em afinidade com o que tratamos antes, tal relação mais uma vez aponta para a hibridização
religiosa que define o repertório religioso japonês. O princípio da piedade filial, a pedra
angular da moral confucionista, foi importante para a organização das crenças em relação à
reverência aos antepassados, um tipo de culto que até nossos dias é relevante para os
japoneses e mesmo para seus descentes que vivem em outros cantos do mundo.

35

Ishida Baigan recebeu considerável atenção de Bellah em decorrência da influência de seu pensamento mesmo
depois do Período Edo. O mestre da Shingaku era de origem popular e acabou sendo adotado por uma família de
comerciantes quando era jovem. Seu principal papel do ponto de vista histórico e cultural diz respeito à
contribuição para a popularização dos princípios da piedade filial e da lealdade. Um dos elementos principais de
sua doutrina é a equivalência entre a vida familiar e o governo; para ele, o chefe da família deveria ser objeto de
respeito e lealdade assim como o chefe político. A obediência a esse princípio fundamental significava unir a
mente ou o coração (kokoro) ao caminho do céu, ou seja, unir o coração à verdadeira ordem das coisas, incluindo
a realidade social. Outros princípios enfatizados por Baigan, que eram partilhados com o Bushidô, o código
samurai, diziam respeito à disciplina e à frugalidade. Segundo Bellah, esse conjunto de princípios éticos foram
importantes para a racionalização política ocorrida na Era Tokugawa e também para o ingresso do Japão na
sociedade industrial moderna. Como veremos, a piedade filial também atravessa a ética-religiosa das novas
religiões japonesas.
36

Sobre isso, Kitagawa (1966) afirma que foi o conteúdo ético do Confucionismo que estimulou a consciência
histórica responsável pela revitalização e racionalização do culto aos Kami durante o Período Tokugawa.
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2.2.4 O Cristianismo
Ainda que menos marcante, o cristianismo também faz parte do repertório religioso
japonês. Segundo Kitagawa (1966), os primeiros missionários cristãos chegaram ao Japão em
1549. Tratava-se de missionários Jesuítas que naquele contexto buscavam evangelizar o
sudeste asiático tendo possessões portuguesas na Índia e na China enquanto pontos de partida.
Francisco Xavier é considerado um grande nome do início da evangelização no Japão e do
estabelecimento do Kirishitan, o cristianismo nipônico. Mais tarde, em 1588, a Santa Sé
estabeleceu a diocese de Funai sob o comando do Bispo Sebastian de Morales.
Pelo menos por cerca de um século o Cristianismo teve uma vida relativamente
tranquila, o que se deveu muito mais a questões políticas e comerciais do que necessariamente
religiosas. Apesar das diferenças com as religiões estabelecidas, o diálogo inter-religioso foi
importante para as atividades missionárias daquele contexto. Assim como em outras regiões
do mundo, os Jesuítas buscaram se apropriar dos elementos da religiosidade local a fim de
expressarem suas mensagens. Foi assim, por exemplo, que Deus foi inicialmente chamado por
Francisco Xavier de Dainichi, o Grande Buda do Sol, e de Hotoke, cujo significado também é
Buda. O mesmo aconteceu com a palavra Jôdo (Terra Pura) proveniente das escolas fundadas
por Hônnem e Shiran, que foi traduzida por paraíso ou céu no sentido cristão.
As atividades cristãs dependeram muito da complacência de líderes locais e outros
chefes guerreiros que durante o século XVII desejavam a centralização do poder. A
proximidade com algumas facções e lideranças terminou em episódios de violência e
desconfiança em relação às atividades religiosas que chegaram a ser associadas ao propósito
de colonização do Japão por parte das potências europeias. Por esse motivo, grupos cristãos
foram perseguidos até que em 1636, já sobre o governo Tokugawa, as atividades religiosas
foram criminalizadas. Concomitantemente, o Japão inicia o isolamento estratégico em relação
ao restante do mundo. Aqueles que buscaram preservar sua religião, chamados de kakure
kirishitan (cristão escondido), tiveram que praticar sua devoção na clandestinamente pelo
menos até a Restauração de 1868, e mesmo depois não puderam contar com a liberdade plena
haja vista o controle que o Estado exerceu sobre a paisagem religiosa até o término da II
Guerra Mundial.
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2.3 Os Novos Movimentos Religiosos
Compete-nos agora tratar do polo mais dinâmico da paisagem de fé japonesa
contemporânea, os novos movimentos (shinshûnkyô, em japonês). Como ressaltamos, o
significado cultural dos NMRs deve ser encontrado na relação dialética entre modernidade e
religião. Compreendemos que as novas religiões japonesas são expressões dos desencaixes
modernos cuja existência e desenvolvimento são tributários da relação entre os conteúdos do
repertório religioso e os aspectos mais amplos da modernidade, isto é, o indivíduo e a
pluralização das formas de vida. Em conjunto, esses aspectos da vida moderna incidiram
sobre a prática e sobre os sujeitos religiosos, permitindo a emergência de inovações religiosas
no Japão e em todos os cantos do mundo.
Como tratamos no capítulo anterior, o conceito de novos movimentos religiosos é
controverso especialmente em virtude do fator temporal: a partir de quando podemos
considerar algo novo, em oposição a estabelecido ou tradicional? Essa questão ainda nos leva
a pensar sobre os limites da tradição, isto é, até que ponto a tradição está encerrada no
passado. No caso japonês, essa dificuldade não é diferente. O fenômeno dos novos
movimentos religiosos remonta ao início do século XIX e, em certo sentido, pelo menos se
considerarmos grupos como a Nyoraikyô e a Kurozumikyô que possuem mais de duzentos
anos de existência, ele não é tão novo.
Ian Reader (2010) afirma que a expressão novos movimentos serve principalmente
para distingui-los das inovações das religiões tradicionais (kisei shûkyô, em japonês). Uma
das características desses grupos é o papel da liderança carismática leiga, ou seja, que não está
vinculada à estrutura hierárquica de um grupo religioso estabelecido. Nesse sentido, parecenos prudente considerar que os novos movimentos religiosos se distinguem enquanto
“inovações” primeiramente em virtude do lugar que os leigos possuem desde sua fundação.
Podemos considerar que as inovações religiosas são o resultado de ideações que superaram a
estrutura religiosa tradicional japonesa em favor de uma maior liberdade à imaginação
religiosa dos sujeitos que as criaram.
Uma leitura clássica sobre o surgimento das novas religiões japonesas provém das
observações de Neil H. McFarland (1967). O autor associa a emergência dos novos
movimentos religiosos às privações de sentido enfrentadas pelos japoneses, principalmente
após a II Guerra Mundial. Para ele, o vácuo ideológico após o fim do nacionalismo oficial e
do imperialismo japonês favoreceu a eclosão e a popularização dos novos grupos religiosos
que atuavam no sentido de ofertar sentido de vida para seus adeptos.
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Ainda que não neguemos a relação entre crises de sentido e momentos de
afloramento ou avivamento religioso – religião é, entre outras coisas, uma força significadora
que repele a sensação de caos e desamparo -, nossa compreensão percorre outro itinerário,
como tivemos a oportunidade de discorrer no capítulo anterior. Por esse motivo, entendemos
que os novos movimentos japoneses não são apenas consequências de crises provocadas pela
modernidade e seus desencaixes no sentido da privação, como sugere a leitura feita por
McFarland, mas também os desdobramentos da diluição de forças religiosas e mesmo
políticas que impediam a plenitude da reflexividade individual no âmbito da fé. Se, como o
autor mesmo diz, as religiões tradicionais pareciam não responder ao “desespero” da
população após a derrota japonesa e a erosão do Xintoísmo de Estado definidor do
nacionalismo oficial pré-1945, é possível esperar que os sujeitos procurassem outros meios de
satisfazerem suas necessidades religiosas, o que para nós significa não apenas o desejo de
alívio da privação de sentido e de qualquer outra miséria que tende a ser mais terrificante após
um desastre, mas também uma consequência do desenvolvimento do individualismo religioso.
A leitura de McFarland remete ao final da década de 1960, um momento em que o
Japão contornava as principais sequelas da guerra, em especial, no âmbito econômico. Por
razões óbvias, sua leitura foca apenas as décadas imediatamente posteriores à Segunda Guerra
e por isso mesmo ela parece tão plausível. Entretanto, considerando os desenvolvimentos
ulteriores das novas religiões em um contexto de melhor qualidade de vida, é possível fazer a
crítica de sua leitura tendo em mente que mesmo em um contexto de prosperidade econômica
esses movimentos ganharam adeptos e se espalharam pelo mundo. Por esse motivo, parecenos que a leitura de Peter Clarke sobre o desenvolvimento das novas religiões no pós-guerra é
mais completa do que aquela apresentada por McFarland.

Elas [as novas religiões] procuravam uma nova maneira de responder à modernidade
e oferecer aos japoneses – talvez quarenta por cento deles – crenças e práticas que os
habilitava para responder ao rápido crescimento econômico, mudanças políticas e
culturais que seu país testemunhava durante os últimos centos e cinquenta anos e
particularmente depois do fim da Guerra Mundial (CLARKE, 2006b, p.7 – Tradução
Nossa)37

Os novos movimentos japoneses se desenvolveram a partir da primeira metade do
século XIX, ainda no Período Tokugawa, com o surgimento da Nyoraikyô (1804),
Kurozumikyô (1814) e da Ternikyô (1838). Suas narrativas religiosas trazem elementos
37

No original, lê-se: They are in search of a new way of responding to modernity and offer many Japanese –
perhaps as many as forty per cent of them – beliefs and practices that enable them to respond to the rapid
economic, political and cultural changes that their country has witnessed during the past on hundred and fifty
years particularly since the end of World War II.
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retomados do repertório tradicional, com ênfases diferentes no xintoísmo, no budismo e no
conteúdo ético proveniente dos princípios confucionistas. Como mencionamos, Ian Reader
(2010) destaca que esses movimentos, de forma geral, partem da experiência religiosa do
leigo, ou seja, daquele que não pertencia a algum dos cleros estabelecidos. Por isso, as
mulheres e homens que fundaram esses movimentos são geralmente lideranças carismáticas
que sustentam sua autoridade na convicção de que são possuidoras de uma nova revelação ou
verdade que até então não fora devidamente ou completamente revelada pelas religiões
tradicionais.
O fenômeno dos novos movimentos japoneses tem dois séculos de duração e, em
certo sentido, a ideia de “novidade” não é aplicável facilmente a grupos do início do século
XIX. Entrementes, a despeito da antiguidade de alguns, a segunda metade do século XX é um
marco no desenvolvimento desses grupos em virtude do não constrangimento religioso e de
sua inserção na globalização religiosa. A partir das leituras de Ronan Alves Pereira (2001) e
Birgit Staemmler (2011) consideramos a existência de quatro ondas de inovações.
A Primeira onda (1804-1920) diz respeito às novas religiões pioneiras que surgiram a
partir do final do Era Edo em áreas rurais pobres. Seus conteúdos foram profundamente
influenciados pela religiosidade popular, sobretudo pelas práticas de possessão de espírito e
curandeirismo. Em sintonia com o contexto, alguns de seus fundadores profetizavam a
renovação do mundo (yonaoshi, em japonês) no sentido do reestabelecimento de um paraíso
terrestre, o que evidenciava a insatisfação com as condições sociais da época. As novas
religiões pioneiras exerceram grande influência nos desenvolvimentos posteriores,
especialmente no que tange aos temas da cura e do paraíso terreal. Os principais expoentes
dessa onda foram: Nyoraikyô, Kurozumikyô, Honmon Butsuryûshû, Ternrikyô, Konkôko
Ômoto e Ittoen.
A Segunda onda (1920-1945) se refere aos grupos que surgiram durante o breve
período de prosperidade econômica e política do início da década de 1920, a depressão
econômica seguida de autoritarismo e a beligerância que se iniciou na década 1930 e se
findou com a catástrofe atômica de 1945. Essas novas religiões surgiram em um contexto
urbano e propriamente moderno no que toca aos valores de mundo, à individualidade, à
tecnologia e ao contato com a cultura religiosa e secular ocidental, mas também em um
momento de insegurança e de radicalização ideológica a partir da segunda metade década de
1920. Nesse período os novos movimentos que não se alinharam à política religiosa do
Estado foram vítimas de perseguição religiosa. Os principais expoentes dessa onda foram a
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Hito no Michi (posteriormente Pefect Liberty Kyôdan), a Reiyûkai, a Seicho-no-Ie, a Sôka
Gakkai e a Risshô Kôsei Kai.
A Terceira Onda (1945-1970) se refere ao surgimento de novas religiões - ou
ressurgimento se levarmos em consideração as supressões anteriores que vitimaram grupos
como a Ômoto e a Sôka Gakkai, – em virtude da democratização do Japão e da garantia de
liberdade de culto pela nova Constituição. A derrota no Pacífico e o fim do Xintoísmo de
Estado deixaram um vácuo ideológico auspicioso para as inovações. Os movimentos que
outrora eram obrigados legalmente a se vincularem a alguma das tradições estabelecidas
puderam se emancipar, como foi o caso da Seikai Kyûseikyô, cujo fundador Okada Mokichi
foi anteriormente membro da Ômoto. Nesse contexto, as novas religiões, incluindo as que já
existam, ampliaram seu foco de atuação para o campo educacional, médico, ecológico,
político e também para movimentos do tipo organizações não-governamentais. A emergência
e organização dos novos movimentos ficam expressas com a criação da Federação das Novas
Organizações Religiosas (Shin-shûkyô Dantai no Rengôkai), mais tarde conhecida por
Federação das Novas Organizações Religiosas do Japão (Shin Nihon Shûkyô Dantai
Rengôkai, em japonês), que, segundo Staemmler (2012), reunia cerca de 69 novos grupos com
o objetivo de militar pela liberdade religiosa – muitos dos novos movimentos, sobretudo
aqueles que tiveram algum tipo de afinidade com o nacionalismo no passado, eram objetos de
críticas e desconfiança pública – e pelo estabelecimento da paz mundial, temática que
remonta à ideia de um paraíso terreal presente desde a primeira onda. A despeito da existência
de atividades religiosas fora do Japão, foi a partir desse momento que as novas religiões
japonesas ingressaram de fato no circuito global de bens de salvação ao se estabelecerem em
outros países, como os EUA, a Inglaterra e o Brasil. Além da Seikai Kyûseikyô e dos
movimentos que tiveram a liberdade para suas atividades restauradas, são expressões dessa
onda os grupos Agoshu, Kyakkô Shinkôkai, Myôchikai Kyôdan.
Por fim, a quarta onda (1970-1990) se refere aos novos movimentos geralmente
conhecidos pela expressão Shin Shin-shûkyô, os “novíssimos movimentos religiosos”38.
Diferente das ondas anteriores, as inovações desse contexto surgiram em uma época de
extrema prosperidade econômica, o que não significou a ausência de angústias que passaram
desde então a ser relacionadas aos limites materiais e culturais da civilização moderna. A crise
do petróleo em 1973 e as questões ambientais parecem ter relação com esse sentimento de
instabilidade. Por esse motivo, e diferente das consortes mais antigas, algumas das inovações
38

A expressão é traduzida pela literatura sociológica em língua inglesa por New New Religion.
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dessa onda direcionaram sua atenção para o outro mundo e também adotaram posturas
isolacionistas que expressam maior tensão com a realidade social. Outras se preocupam com
questões contemporâneas gerais que passam pelos temas da identidade, do meio ambiente e
do futuro da humanidade, temas que também foram explorados pelos grupos mais antigos.
Alguns dos expoentes dessa onda são Sekay Mahikari, Agonshû e Shinnyo-en.
Malgrado a especificidade dessas ondas e das instituições que as constituem, é
possível considerar aspectos mais amplos que as unem enquanto fenômeno sociológico da
paisagem religiosa japonesa, em específico, mas também da paisagem religiosa mundial
contemporânea. Isso significa que de um lado é possível apontar os traços comuns das ondas
enquanto um fenômeno sociológico inscrito na realidade social e cultural japonesa, de outro, é
possível considerá-lo enquanto fenômeno da modernidade religiosa. Destarte, os novos
movimentos estão inscritos na realidade japonesa na medida em que retomam elementos do
repertório religioso tradicional, o culto aos kami e Budas, a ética confucionista e a reverência
aos antepassados, mas são modernas em um sentido mais amplo na medida em que o
repertório é evocado com vistas às demandas atuais, em especial, no que tange à individuação
que, no caso japonês, é parte da realidade social que surgiu a partir da democracia pós-guerra,
contexto em que os desencaixes se ampliam em virtude do derretimento do aparato do Estado
autoritário.
À democratização e ao estabelecimento da liberdade de confissão seguiu-se o
envolvimento com a realidade global no âmbito da política, da economia e também da
religiosidade. Tais transformações tiveram como implicação a ampliação da reflexividade
religiosa na medida em que o país se integrava à ordem mundial repleta de contradições e
demandas diversas. As novas religiões, por sua vez, experimentaram o ingresso na nova
ordem a partir de dois caminhos: o da negociação com os elementos religiosos de outras
realidades culturais e o do envolvimento com as demandas modernas cujo espectro inclui
desde a realização no trabalho aos temas atuais em torno da sustentabilidade e direitos
humanos (CLARKE, 2006b). Nesse sentido, acreditamos que as novas religiões japonesas
experimentaram, a partir da segunda guerra mundial, o gradativo deslocamento da realidade
mais imediata, o Japão, para a realidade global, o que certamente teve um importante impacto
na maneira com que as mesmas organizaram suas atividades e conteúdos doutrinários, como
veremos no capítulo posterior a respeito da Seicho-no-Ie e das transformações que essa nova
religião experimentou nas últimas décadas. Esse deslocamento não significou a perda da
relevância dos conteúdos religiosos que constituíram o repertório japonês ou mesmo o fim da
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relevância do Japão enquanto referência sagrada, como sugerem os trabalhos de Pereira
(2001) e Dessi (2011; 2013), mas o impacto da globalização sobre os conteúdos religiosos no
que toca à necessidade de lidar com sua acomodação a contextos distintos, o desafio típico
enfrentado por qualquer religião, nova ou não, que ambiciona a condição de narrativa de
salvação universal.

2.3.1 Características gerais dos novos movimentos japoneses
A despeito da diversidade dos novos movimentos, é possível considerar algumas
características gerais que os definem enquanto um fenômeno sociológico. Aos cotejarmos
importantes estudos sobre o fenômeno, entre eles os trabalhos dos/as pesquisadores Ronan
Alves Pereira (1994; 2001), Susumu Shimazono (et all 1979; 2004; 2012), Peter Clarke
(2006), Robert Kisala (2001) e Helen Hardacre (1986), explicitamos os seguinte traços:
1. O apelo popular a partir da liderança carismática dos/as fundadores(as), da promoção
de publicações doutrinárias cujo conteúdo é de fácil acesso e em afinidade com as
demandas cotidianas;
2. Grande ênfase na figura do fundador geralmente percebido como um “profeta
contemporâneo” que trouxe ao mundo a revelação definitiva e completa;
3. A concepção vitalista da realidade que sacraliza toda a existência em torno da ideia de
a “Grande Vida” (daiseimei, em japonês) cuja “essência” está presente na
humanidade, na natureza e no cosmos; Deus ou Buda personificam a “Grande Vida”
que muitas vezes é representada em termos monoteístas.
4. Busca da harmonia e felicidade através da “purificação do coração” (kokoro naoshi),
princípio ético-religioso do cultivo do eu interior39 que se expressa a partir da piedade
filial, da gratidão sincera e da reverência aos antepassados enquanto via para a
harmonia;
5. O uso de práticas psicoterapêuticas e meditativas com o fito do autoaperfeiçoamento e
do “empoderamento espiritual”;
6. Embricamento entre concepções universais de salvação e a promoção de valores
japoneses entendidos como luminares espirituais da humanidade, da paz mundial, da
harmonia com a natureza, etc.
39

Helen Hardacre (1986) em obra referente a seu estudo da nova religião japonesa Kurozumikyô traduz kokoro
(coração, mente) por self, o eu interior. Para a autora o Kokoro diz respeito à interioridade e às faculdades
mentais e emocionais dos sujeitos que devem ser cultivadas principalmente nas relações interpessoais, como
especial ênfase ao respeito às papeis no interior do ordenamento social.
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7. Afirmação do mundo e do usufruto daquilo que ele oferece, o que inclui boa saúde,
cura de doenças, sucesso financeiro e todo tipo de bem-estar aqui e agora;
8. Hibridizações a partir do repertório tradicional japonês com outras práticas religiosas
que incluem o Cristianismo, o Novo Pensamento Americano, o espiritismo, a Nova
Era. Essa atitude se expressa geralmente a partir do discurso de que “todas as religiões
possuem uma única raiz” (Bunkyô Kiitsu, em Japonês);
9. Não coação ao pertencimento exclusivo, conquanto a convicção da superioridade do
conteúdo pregado pela nova religião, geralmente vista como culminância ou resultado
do aperfeiçoamento em relação a outras religiões;
10. Visão otimista acerca do futuro da humanidade através do envolvimento com temas
que fazem parte da agenda política e cultural da atualidade, como ecologia, direitos
humanos, diálogo inter-religioso, paz mundial, etc., e que genericamente se
relacionam ao ideal da “transformação do mundo” presente desde o início do
fenômeno japonês;
11. Estrutura administrativa racionalizada, com divisões em departamentos dedicados a
lidar com grupos específicos, em especial, jovens e mulheres;
12. Investimento em divulgação massiva e profissional através da bibliografia religiosa,
dos meios de comunicação e, atualmente, das novas tecnologias (e.g. sites, redes
sociais, youtube, etc.)

2.3.2 Vitalismo religioso e a concepção de salvação
O vitalismo religioso e a concepção de salvação merecem atenção especial. O
sociólogo japonês Susumu Shimazono (et all, 1979; 2004; 2012) explica que essa cosmologia
define a expectativa de salvação esposada pelos novos movimentos japoneses. Segundo ele,
no vitalismo

O cosmos é considerado um corpo vivo ou uma força vital com fertilidade eterna.
Às vezes ele é percebido como uma divindade. [...] Nesse sentido, todo o universo é
assimilado como um corpo vivo. Disso provem a noção de que tudo é harmonioso,
interdependente, mutualmente simpático e em constante crescimento. Da perspectiva
de cada componente do cosmos, especialmente dos seres humanos, o universo ou o
mundo é visto como a fonte de onde toda vida floresce. Assim, a vontade do
universo será imaginado como uma entidade benéfica e graciosa que doa a cada ser
vivo a vida eterna. (SHIMAZONO et al, 1979, p. 142- 143 – Tradução do autor)40.
40

No original, lemos: The cosmos is regarded as living body or life force with eternal fertility. Sometimes it is
perceived as a deity. […] In this way, the whole universe é grasped as one living body. And from this stems the
notion that all things are harmonious, interdependent, mutually sympathetic, and constantly growing. From the
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A concepção vitalista da salvação repousa no princípio da “Grande Vida” (Daiseinei)
do repertório religioso tradicional, em especial, do xintoísmo e de outras práticas anímicas
populares genericamente vinculadas a ele. Contudo, ela também se correlaciona a princípios
religiosos do pensamento budista Mahayana no que toca à concepção da universalidade da
“budidade”, isto é, a existência da natureza búdica em todos os seres presente em textos como
o Sutra do Lótus. A despeito das diferentes ênfases, os novos movimentos ministram a
cosmologia da “Grande Vida” que, quando personificada em um sentido monoteísta, é
associada a Buda ou Deus, como acontece frequentemente na Seicho-no-Ie.
A noção da “Grande Vida” é uma cosmologia monista. Ela é a essência divina que
atravessa o cosmos e os seres humanos. Compete aos sujeitos que almejam a salvação a
consciência de sua condição a fim da superação daquilo que, grosso modo, é entendido como
ilusões do mundo do fenômeno, o que inclui a morte. Ainda segundo Shimazono (et al, 1979),
o vitalismo está presente nas narrativas religiosas da Sokka Gakkai, da Perfect Liberty, da
Omotô da Risshô Kôsei-kai e, como argumentaremos, na Seicho-no-Ie
É importante mencionar que a identificação com a “Grande Vida” tem implicações
éticas que se expressam pelo já mencionado princípio ético da “purificação do coração”
(kokoro naoshi, em japonês). Esse princípio se baseia na ideia de que há uma ordem natural
do mundo com a qual devemos nos harmonizar. Essa ordem estrutura também a vida social,
especialmente através do princípio da piedade filial, uma característica importante que,
segundo Hardacare (1986), os novos movimentos herdaram do pensamento neo-confucionista.
Destarte, ocupar o lugar devido dentro da ordem implica em agir de forma grata e reverente
diante do ordenamento social. É por esse motivo que a Seicho-no-Ie e suas consortes dedicam
grande parte de suas energias à prática do agradecimento enquanto meio da realização
espiritual e harmonia com a “Grande Vida”. Sobre isso, Robert Kisala afirma:

Apesar das várias tradições religiosas que eles [os novos movimentos religiosos
japoneses] refletem e das inovações introduzidas por seus fundadores, esses grupos
têm muito em comum, principalmente a visão de mundo do Confucionismo, ou mais
especificamente neoconfucionista, cujos princípios se popularizaram no século
XVIII. O mundo é visto como um todo interligado de forma que uma atividade em
um nível específico afetará todos os outros níveis. Portanto, uma transformação no
nível mais imediato e interior do indivíduo terá repercussões em sua família, na
sociedade envolvente e, eventualmente, no Universo como um todo.
Consequentemente, a ênfase é colocada sobre a autocultivo, centrando-se nas
standpoint of each component of the cosmos, especially that of human beings, the universe or the world is seen
as the source from which all living thing spring. Hence, the universe will also be imagined as beneficial and
gracious entity which gives each individual being eternal and ultimate life.
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virtudes da gratidão, sinceridade e harmonia. Quando confrontado com alguma
dificuldade ou o infortúnio, o crente é chamado a refletir sobre a sua vida diária e os
relacionamentos dentro da família, com a vizinhança e com colegas de trabalho. [...]
Essa reflexão deve levar a uma mudança do coração, um processo que implica que
qualquer situação pode ser transformada através da mudança de atitude – da
ingratidão à gratidão, do egoísmo à mansidão (KISALA, 2001, p. 20-21 – Tradução
do autor)41.

Kisala sintetiza brilhantemente a “ética da harmonia” que atravessa as novas
religiões japonesas e que faz da prática da gratidão, sobretudo aos antepassados, o meio
alcançar a harmonia com a “Grande Vida”. A harmonia começa no interior dos indivíduos a
partir da vontade de gratidão e da mansidão diante da ordem social que estrutura a realidade
da família e da sociedade como um todo. É por essa razão que o respeito do arranjo social
estabelecido e suas hierarquias é comum ao ordenamento ético das novas religiões, o que fica
claro, por exemplo, no forte apelo nacionalista da Seicho-no-Ie no Japão e mesmo no Brasil
durante o período em que essa religião se tornava universal. Como veremos, a “ética da
harmonia” é até nossos dias um traço importante da experiência religiosa propiciada pela
aludida nova religião.
Do ponto de vista da relação entre religião e realidade social abrangente, o vitalismo
não está em tensão com a vida mundana no que toca ao usufruto da vida, desde que isso não
implique na falta de senso de gratidão e reverência. Segundo Shimazono (2012), as novas
religiões afirmam a vida mundana – um traço compartilhado por várias outras inovações – e
concedem atenção relativa ao pós-morte. Em nosso entendimento, o vitalismo atua na vida
cotidiana dos adeptos das novas religiões no sentido da convicção na potência íntima pessoal
que está associada à ideia do vínculo da humanidade com a “Grande Vida”. A consciência da
fonte vital enquanto essência da humanidade é um meio de produzir a sensação de
“empoderamento espiritual”42 do indivíduo já que ele encontra dentro de si sua verdadeira
natureza sagrada que o habilita para lidar com as contingências diárias.
41

No original, lemos: Despite the various religious traditions that they reflect, and the innovations introduced by
their founders, these groups share much in common, most fundamentally a common worldview based on the
popularization of common Confucian, or more specifically Neo-Confucian,principles in the eighteenth century.
The world is seen as an interconnected whole, and activity on one level will affect all other levels. Therefore, a
transformation on the most immediate level of the inner self will have repercussions within one’s family, the
surrounding society, and eventually on the universe as a whole. Consequently, emphasis is placed on individual
self-cultivation, centering on the virtues of thankfulness, sincerity, and harmony. When confronted with some
hardship or misfortune, the believer is called upon to reflect on his or her daily life and relationships within the
family, with neighbors, and with coworkers. […] Such reflection should lead to a change of heart, a process
that implies that any situation can be transformed through a change in attitude— from one of forgetfulness to
thankfulness, from selfish desire to meekness.
42

Compreendemos o “empoderamento espiritual” enquanto um dos aspectos das novas religiões que se valem
principalmente do trabalho da subjetividade, como acontece com as psicoterapias religiosas. O termo
“empoderamento” aparece em um dos textos de Peter Clarke (2006) na obra Japanese New Religion in the West
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A concepção vitalista também se expressa a partir da compreensão otimista da
humanidade e do futuro. Os novos movimentos japoneses acreditam na transformação da
realidade a partir da difusão da consciência da verdadeira essência que está além da realidade
aparente do fenômeno. É por esse motivo que esses grupos se dedicam à “renovação do
mundo” enquanto desdobramento da purificação individual. A concepção da renovação do
mundo se expressa através do ideal da realização do “paraíso terrestre” aqui e agora;
movimentos como a Seicho-no-Ie, a Igreja Messiânica, a Omotô e a Sokka Gakkai são alguns
daqueles que enfatizam essa transformação através da difusão de suas doutrinas que, grosso
modo, promoveriam a harmonia planetária.

2.3.3 Novos movimentos e globalização
Não obstante a expansão para além do solo japonês antes da Segunda Guerra
Mundial, foi a partir da década de 1960 que as novas religiões japonesas ingressaram de
forma mais profunda no circuito planetário de bens de salvação (CLARKE, 2000b; 2006b). A
globalização desses movimentos, compreendida aqui a partir da chave interpretativa do
desencaixe moderno mencionado anteriormente a partir de Giddens (1991), teve início com a
imigração japonesa pelo mundo, em especial, para o continente Americano. O
desenvolvimento ulterior no que se refere à adesão de não japoneses é tributário do interesse
geral no ocidente por temas que envolviam meditação, autoaperfeiçoamento e espiritualidade
alternativa que, segundo Ugo Dessì (2013), produz alguma audiência para as narrativas
religiosas vindas do arquipélago nipônico, sejam elas longevas ou recentes. De qualquer
forma, a década de 1960 é um marco em virtude do fato de as novas religiões estabelecidas
fora do Japão deixarem de existir exclusivamente enquanto redutos étnicos que suportavam a
identidade dos imigrantes a fim de se tornarem religiões universais de salvação43.
(CLARKE; SOMMERS, 2006). Estamos conscientes de que “empoderamento” teve origem no terreno da
militância política, não tendo qualquer vínculo com discussões no âmbito da sociologia das religiões. Ao nos
apropriarmos desse termo, modulamos seu sentido ao acrescentar “espiritual” com o fito de destacar aquilo que
acreditamos ser a sensação dos indivíduos religiosos diante dos desafios diários; o “empoderamento espiritual”
provoca a sensação de que o sujeito é dotado de qualidades inatas que precisam ser despertadas ou trabalhadas a
partir de uma nova consciência de si. Construímos a expressão a partir da participação e imersão nas atividades
da Seicho-no-Ie.
43

Apesar do aprofundamento da relação com a cultura ocidental ter acontecido principalmente na segunda
metade do século passado, é possível verificar traços desse contato nas décadas anteriores durante as primeiras
ondas. Dois casos merecem breve consideração: o da Omotô e o da Seicho-no-Ie. Fundada por Nao Deguchi em
1892 e liderada mais tarde por seu filho adotivo, Onisaburô Deguchi, a Omotô, uma das novas religiões
pioneiras, estabeleceu contato com a cultura ocidental de várias formas, entre elas, através do esperanto que,
segundo Birgit Staemmler (2011), expressa o interesse do movimento em se projetar enquanto religião universal
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O estabelecimento em outros países obrigava os novos movimentos a se adequarem a
um universo cultural diferente daquele de seu surgimento, o que implicava em negociar com
as referências culturais da região receptora e principalmente com a concepção de religião
predominante no ocidente. A negociação religiosa seguramente assumiu vários tons, mas no
geral expressava o desafio enfrentado por todo novo movimento que se estabelece alhures e
que precisa de alguma maneira negociar com o capital cultural a fim de se legitimar. Contudo,
a demanda da negociação também colocava em risco, pelo menos para alguns, em especial, os
mais ciosos pela manutenção da ortodoxia, a eficácia de determinados conteúdos religiosos
que, ao serem negociados com a realidade cultural receptora, perderiam o essencial de sua
mensagem.
O processo da negociação nos remete à leitura que Roland Robertson (2000) faz a
respeito das várias dimensões da globalização que, resumidamente, impele-nos à localização
simultânea a partir da ordem local imediata e da ordem cultural planetária. Nesse sentido, a
negociação engendra narrativas “glocalizadas” que imbricam o local e o global. Esse parece o
caso das novas religiões japonesas que, segundo Dessì (2013), operam um tipo de
“inclusivismo religioso” que remete ao global sem que isso signifique a perda do papel central
do repertório japonês. Em outras palavras, a universalização que caracteriza qualquer religião
inscrita na ordem global acontece a partir da negociação com as narrativas religiosas de
origem japonesa.
No que tange aos novos movimentos japoneses, essa situação pode ser compreendida
principalmente pelo embate entre a perspectiva universalista e a referência nipônica que
proclama o papel dos valores japoneses para a redenção da humanidade. O universalismo
religioso traz consigo certa disposição à abertura que no contexto contemporâneo está
vinculada às demandas e expectativas que se projetam para além de fronteiras rijas e que não
prescindem da remissão exclusiva a determina cultura ou região; coetaneamente, a referência
ao Japão enquanto solo sagrado e aos valores daquela cultura constituem um polo oposto que
enfatiza a particularidade cultural e religiosa. Esse dilema nos parece comum a qualquer
religião que busca se lançar além da realidade imediata de seu surgimento. Nossa ênfase, no
entanto, reside no fato de que as duas dimensões, o universal e o particular, o inclusionismo e
o exclusionismo, são aspectos fundamentais para pensarmos a inscrição dos novos
movimentos religiosos japoneses no circuito planetário de bens de salvação.
de salvação. Além de ministrar aulas dessa língua, a instituição a usou nos trabalhos de proselitismo a partir de
seu escritório estabelecido em Paris, em 1925. No caso da Seicho-no-Ie, o envolvimento com a cultura ocidental
se deu em virtude da familiaridade de Masaharu Taniguchi com a literatura do Novo Pensamento Americano.
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Catherine Cornille (2000) comenta que tanto as novas religiões, cuja doutrina foi
influenciada principalmente pelo budismo, quanto aquelas sob a influência principalmente do
xintoísmo descrevem o Japão enquanto referência, solo sagrado, lugar da criação ou ainda
enquanto modelo de harmonia a ser seguido pelo restante do mundo44. Com mencionamos,
alguns desses movimentos estiveram em afinidade com a comunidade imaginada forjada a
partir da Restauração Meiji e, mesmo após a democratização que seguiu ao pós-guerra, alguns
deles continuaram a empunhar valores culturais japoneses, inclusive no âmbito de temas
globais como a paz mundial (PEREIRA, 2001) e, para anteciparmos um pouco do que
discutiremos nos próximo capítulo, o combate ao fundamentalismo e à ecologia.
Entretanto, fora do Japão a necessidade de enfatizar a universalidade se torna um
elemento fundamental para o ingresso em uma determinada paisagem religiosa. Segundo
Clarke (2000b), as novas religiões japonesas no início de nosso século desenvolviam suas
atividades em cerca de 80 países e o número de seus adeptos era maior, particularmente no
Brasil, EUA, Coreia, Tailândia e na Europa Ocidental. A grande maioria dos adeptos dessas
novas religiões, em especial nas últimas décadas, é constituída por sujeitos sem descendência
nipônica que procuram alternativas religiosas àquelas que estão disponíveis. Nesse quadro
complexo, referências japonesas devem buscar uma relação equilibrada já que a acomodação
à realidade fora do Japão é um meio fundamental para alcançar adeptos e diluir eventuais
estereótipos no interior de uma economia religiosa particular.
Os desafios dos novos movimentos japoneses face aos imperativos culturais e sociais
da sociedade receptora foram objeto de vários autores (PEREIRA, 2004; CLARKE, 2000;
2006b; MAEYAMA, 1967; 1983). Do ponto de visa sociológico, a adaptação a partir do
diálogo com as referências religiosas e culturais estabelecidas é parte importante para que as
novas religiões sejam reconhecidas como legítimas no interior de uma paisagem de fé. A
preservação, via tradução, do capital religioso do público alvo é imprescindível para o sucesso
de uma nova religião (STARK, 2003). No entanto, parece-nos que essa iniciativa não seria
possível sem que os novos movimentos possuíssem dispositivos narrativos capazes
pavimentar a negociação entre doutrina e recepção, dentre eles, a convicção de que todas as
religiões possuem uma mesma identidade, como professa a Omotô e aquelas influenciadas por
ela, como é o caso da Seicho-no-Ie.
44

A autora destacou a dialética entre o universal e o local em movimentos como a Tenrikyô a Omotô e também
nas novas religiões que têm como principal fonte de inspiração religiosa o budismo Nitchiren (Soka Gakkai,
Riykai, Rissho Kosei kai e Nihonzan Myohoji). Como veremos no próximo capítulo, a Seicho-no-Ie também
enfatizou elementos nativistas situando o Japão enquanto centro ordenador do mundo e promotor da paz
mundial.
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Como ventilamos, a questão ambiental é um dos temas globais que merece atenção
das novas religiões japonesas na atualidade. Grupos como a Seicho-no-Ie e a Igreja
Messiânica (Sekai Kyûseikyô, japonês) enfatizam o papel do desenvolvimento material e do
egocêntrico da civilização na desarmonia social e na degradação da natureza. Essa disposição
é emblemática da relação entre novos movimentos religiosos japoneses e a questão ambiental
e voltaremos nele ao tratarmos da mesma preocupação nas atividades contemporâneas da
Seicho-no-Ie. O que buscamos ressaltar é que a busca pela harmonia com a natureza e o
estabelecimento do paraíso terreal passa pela conjugação da prática religiosa japonesa com
demandas planetárias que nos remetem, mais uma vez, à relação dialética entre a religião e a
modernidade aludida no capítulo anterior.
2.4 Síntese e Perspectivas
Nesse capítulo discorremos sobre a relação entre os novos movimentos japoneses e a
modernidade. Como dissemos, esses grupos constituem um fenômeno que se originou no
início do século XIX, mas que viveu seu momento mais dinâmico a partir de dois momentos
marcantes da modernidade japonesa: a Restauração Meiji (1868) e a redemocratização após a
Segunda Guerra Mundial. Como entendemos, esses movimentos respondiam às novas
demandas de uma sociedade que enfrentou rápidas e, em alguns casos, trágicas
transformações em sua textura social, o que sem dúvidas impactou na paisagem religiosa nos
termos da solvência da comunidade paroquial.
Os novos movimentos japoneses foram produto da imaginação religiosa de seus/suas
fundadores/as que ao experimentarem a revelação religiosa retomaram e rearranjaram o
repertório religioso tradicional à luz do contexto de surgimento e do ulterior desenvolvimento
do grupo. Alguns desses grupos se alinharam ao governo autoritário japonês, entre eles, a
Seicho-no-Ie, e, em virtude disso, tiveram que se reinventar quando a ideologia nacionalista e
imperialista fracassou. Entretanto, destacamos que essa “reinvenção” não exclui
necessariamente o apelo aos valores supostamente japoneses.
Ressaltamos ainda algumas das características mais gerais dos novos movimentos
japoneses cotejando trabalhos fundamentais para a compreensão do fenômeno, como a ênfase
especial no vitalismo religioso e na concepção de salvação apresentada pelos novos
movimentos que, como dissemos, ofertam a renovação do mundo e o paraíso terreal aqui e
agora. A ideia de afirmação do mundo foi importante para que esses novos movimentos
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ingressassem no circuito planetário de bens de salvação na medida em eles se apropriam das
demandas globais (e.g. direitos humanos, ambientalismo, diálogo inter-religioso, etc.).
No capítulo seguinte, discutiremos o surgimento da Seicho-no-Ie à luz das
observações que desenvolvemos nesse e no capítulo antecessor. Discorrermos sobre o
desenvolvimento histórico da religião considerando suas relações com o universo cultural
mais abrangente. Além disso, trataremos do desenvolvimento da Seicho-no-Ie no Brasil desde
sua chegada informal através de imigrantes japoneses até sua inclusão na paisagem religiosa
brasileira enquanto religião de salvação Universal.
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CAPÍTULO III
A SEICHO-NO-IE: DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO, ACOMODAÇÃO AO
BRASIL E ESTABELECIMENTO EM GOIÂNIA

Ao longo desse capítulo, consideraremos o desenvolvimento histórico da Seicho-noIe desde sua fundação até seu estabelecimento em Goiânia. Compreendemos que o
movimento religioso passou por três momentos históricos que definem sua dinâmica
doutrinária e institucional, a saber: religião étnica, reinvenção religiosa e internacionalização e
ecoespiritualidade. Cada um desses momentos expressam a maneira que o contexto social,
político e cultural incide sobre a religião e a resposta que esta oferece a essas interpelações.
De maneira geral, sustentamos que a atual fase da Seicho-no-Ie, denominada de
ecoespiritualidade, expressa de maneira clara como a relação dialética entre novas religiões e
modernidade tardia provoca contemporizações fundamentais para que narrativas religiosas
preservem a plausibilidade de suas visões de mundo. Discutimos ainda o desenvolvimento da
Seicho-no-Ie no Brasil com ênfase em seu estabelecimento em Goiânia.

3.1 O surgimento e desenvolvimento histórico da Seicho-no-Ie
Foi no contexto de radicalização ideológica do governo japonês que Masaharu
Taniguchi (1893-1985) fundou, em 1930, a Seicho-no-Ie (Lar do Progredir Infinito). Filho
adotivo – fora adotado pelos tios que não tiveram filhos naturais, uma prática comum na
tradição japonesa –, Taniguchi recebeu boa educação durante sua juventude. Segundo Birgit
Staemmler (2012) e Susumo Shimazono (2004), a experiência educacional do jovem
Taniguchi o distinguiu dos/as fundadores/as de outros movimentos de prestígio naquela época
que possuíam uma origem humildade e rural, como foram os casos das fundadoras das novas
religiões pioneiras Tenrikyô e Omotô.
Desencaixado da vida tradicional e inscrito na ordem urbana moderna, sobretudo em
virtude da experiência com o conhecimento ocidental amealhado ao longo de sua vida
educacional, Taniguchi foi um entre os vários leigos fundadores de novos movimentos que
engendraram um novo sistema religioso que rearranjou o repertório religioso sedimentado ao
longo dos séculos pelo Budismo, Xintoísmo e pelos princípios éticos do confucionismo à luz
das novas demandas e contingências que caracterizam o mundo moderno. Assim como os/as
criadores/as de novas religiões que obtiveram sucesso, a “imaginação religiosa” de Masaharu
Taniguchi preservou elementos importantes do capital religioso tradicional ao mesmo tempo
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em que inseriu novos conteúdos oriundos de sua experiência particular com o Novo
Pensamento Americano e outras heterodoxias acessíveis naquele contexto45.
Tendo em vista as observações de alguns trabalhos em língua portuguesa e inglesa a
respeito da Seicho-no-Ie (MCFARLAND; 1967; MAEYAMA, 1967; ALBUQUERQUE,
1999; 2007; DINIZ; 2006; STAEMMLER, 2012; REICHL, 2012;) postulamos a existência
dos seguintes momentos históricos da nova religião: 1) Religião Étnica (1930-1960); 2)
Reinvenção Religiosa e Internacionalização (1960-2000); 3) Ecoespiritualidade (2000 até os
dias atuais). Nossa divisão se sustenta a partir da concepção de que as transformações
vivenciadas pela nova religião são respostas diante das contingências sociais e culturais que
emergiram ao longo de seu período de existência e que obrigaram a instituição a suscetíveis
acomodações. Não se trata de uma divisão estanque e sem continuidades, mas de um
procedimento estruturante que considera a existência de fases dotadas de qualidades
particulares que expressam a relação dialética entre a nova religião e o contexto moderno.
Como compreendemos, o desenvolvimento da Seicho-no-Ie revela o trajeto de um
sistema religioso que nasceu em um contexto étnico-nacionalista, mas que gradativamente se
converteu em uma proposta de salvação mais abrangente, global e universal, apesar disso não
significar – e esse é um aspecto importante - que o Japão e valores étnicos religiosos do
repertório tradicional, em especial, a noção de harmonia vinculada ao princípio ético da
piedade filial, tenham deixado de ser referências constantes ao longo do curso histórico dessa
nova religião. Na verdade, como entendemos, os conteúdos religiosos de contornos étnicos
mais intensos foram suavizados na medida em que a nova religião se inscreveu no circuito
global de bens de salvação, o que obrigou a instituição religiosa a modular sua doutrina a
partir do capital religioso da recepção, isto é, do local onde a nova religião decidiu deitar suas
raízes.
Essa leitura dialoga com a recente publicação de Ugo Dèssi (2013) a respeito da
relação entre globalização e religiões japonesas, mais precisamente com seu postulado a
respeito do processo de apropriação de elementos religiosos estrangeiros por uma religião
japonesa. A apropriação implica na elaboração de uma identidade glocalizada que, a despeito
de bricolar elementos religiosos de origens distintas, não perde de vista a referência religiosa
japonesa que atua enquanto matriz mítico-religiosa estruturante da nova narrativa religiosa.
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Essa observação se sustenta na reflexão de Rodney Stark (2003) a respeito dos motivos do sucesso e fracasso
de movimentos religiosos. Em Why Religious Moviments Succede or Fail: A Revised General Model, lemos o
seguinte: “Novos movimentos religiosos são propensos ao sucesso na medida em que retêm continuidade
cultural com as crenças convencionais da sociedade onde eles se desenvolvem”. Esse princípio será revisitado
quando discutirmos a acomodação da Seicho-no-Ie em solo brasileiro.
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Por outro lado, e isso ficará mais claro quando tratarmos do desenvolvimento da Seicho-no-Ie
no Brasil, sobretudo nas últimas décadas, a glocalização possui ritmos diversos e se torna
mais complexa em virtude da necessidade de adaptação contínua a uma paisagem religiosa
muito distinta daquela do surgimento da nova religião. Em outras palavras, a dinâmica da
glocalização marca o surgimento da Seicho-no-Ie e, mais tarde, de uma maneira mais intensa
e complexa, sua adaptação e expansão no Brasil. Como veremos esse processo em sua fase
atual não é tranquilo e grupos descontentes acusam a atual liderança do movimento de desviálo do propósito de seu fundador.
A despeito das transformações históricas, cabe ressaltar que as relações com os
vários aspectos da modernidade estão presentes desde a fundação do novo movimento
religioso. Nesse sentido, ainda que consideremos que o desenvolvimento da Seicho-no-Ie
partiu de uma narrativa mais étnica para uma narrativa mais universal que hoje tem forte
contorno ecológico, a Seicho-no-Ie foi, desde seu início, uma reação religiosa a uma realidade
moderna global em que o Japão se inscrevia. Em suma, desde seu primeiro momento, quando
predominavam conteúdos étnicos e nacionalistas, a Seicho-no-Ie foi resultado da inscrição do
Japão no mundo moderno e global.
Nossa divisão também considera os diferentes contornos impressos pelas lideranças
que estiveram no comando da Seicho-no-Ie ao longo de sua história; Seicho Taniguchi e o
atual Supremo Presidente Masanobu Taniguchi, respectivamente genro e neto do fundador,
herdaram a liderança do novo movimento religioso e os desafios de inscrevê-lo no circuito
global dos bens de salvação. Para isso, ambos foram obrigados a lidar com o lastro religioso
herdado do fundador ao mesmo tempo em que tiveram que responder às contingências
culturais específicas que os impeliram à contemporização da doutrina de Masaharu Taniguchi,
uma tarefa cuja complexidade desafia o atual Supremo Presidente Mundial, Masanobo
Taniguchi.

3.1.1 Religião Étnica
A maior parte do que se sabe da vida de Taniguchi vêm principalmente de fontes
religiosas, entre elas, a biografia oficial intitulada O homem milagre do Japão, escrita por Roy
Eugene Davis (2012) e editada pela editora da Seicho-no-Ie. De maneira geral, essa obra
apresenta Taniguchi como um sujeito prodigioso, dotado de qualidades intelectuais desde a
juventude e responsável por dar ao mundo uma “filosofia inspirada” capaz de iluminar a
humanidade. Ao tratar da vida de Taniguchi e dissertar sobre aspectos de sua imaginação
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religiosa, Davis produz uma hagiografia de um sujeito dotado de qualidades espirituais
excelsas e exemplares.
Davis, um nome celebre no interior de correntes religiosas contemporâneas da
América do Norte que preconizam a transformação da consciência46, apresenta Taniguchi
enquanto personalidade carismática, dotada de qualidade intelectual ímpar e entregue a uma
ambiciosa missão espiritual: promover a Iluminação da humanidade a partir de uma religião
que sintetiza todas as tradições do passado, um princípio que não era totalmente estranho a
uma sociedade - a japonesa - onde distintas tradições eram experimentadas sem a existência
de fronteiras rígidas, como acontece até hoje no Japão. Outras novas religiões, como a Omotô,
que teve forte influência sobre a vida de Taniguchi, pregavam que todas as religiões proviam
de uma única fonte47.
Davis argumenta que o fundador da Seicho-no-Ie era um sujeito letrado e
cosmopolita que teve contato com obras de filósofos e escritores ocidentais da lavra de
Schopenhauer e Oscar Wilde. Essa nuance esclarecida da biografia de Taniguchi certamente
causa a impressão de que se trata de um sujeito altivo e distante daquilo que o senso comum
poderia esperar do líder de uma religião; ou seja, o biógrafo de Taniguchi apresenta um
sujeito dotado de uma identidade professoral, um atributo que acompanha os outros líderes
que sucederam ao fundador. Entretanto, no afã de construir uma hagiografia, o autor de
Homem Milagre do Japão ignora – e esse tipo memória presume algum nível de
esquecimento estratégico - episódios da vida pessoal de Taniguchi antes da criação da Seichono-Ie, em especial, sua relação com o autoritarismo japonês.
A experiência pessoal e social de Taniguchi nos leva a crer que desde muito jovem
ele se interessava por religiosidade e outras práticas espirituais heterodoxas de natureza
taumatúrgica, conforme sugerem os estudos de Birgit Staemmler (2012) e de H. Neill
McFarland (1967). Seu envolvimento com outras novas religiões, especificamente a Omotô e
a Itto-em, e também seu interesse pelo cristianismo, por hipnose e principalmente pelo Novo
Pensamento Americano constituem parte do background de onde ele teceu o que viria a se
tornar a Seicho-no-Ie. O restante do sedimento religioso que formou sua “imaginação
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Segundo a página de internet do Centre For Spiritual Awareness (http://csa-davis.org/sites/), Davis foi
discípulo de Paramahansa Yogananda, um proeminente guru hindu que se estabeleceu na Califórnia na década
de 1940. Além de ter escrito vários livros, Davis é o mentor do Centro Para Consciência Espiritual, localizado
no estado americano da Georgia, e da publicação intitulada Truth Jornal Magazine, que publica textos
espiritualistas há quarenta anos.
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Trata-se do princípio comum à Omotô que afirma que “Dez mil credos retornam para uma mesma fonte”
(bankyo kiitsu, em Japonês), o que em outras palavras significa que todas as religiões, segundo essa concepção,
possuem uma fonte comum (DESSÌ, 2011).
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religiosa” certamente era oriundo do repertório tradicional do xintoísmo, do budismo e do
sistema ético religioso do confucionismo que definia o familismo japonês e o senso de
harmonia enquanto pedras angulares da vida em sociedade (ORTIZ, 2000).
Segundo Birgit Staemmler (2012), Taniguchi teve uma vida típica de um homem
urbano de condição social mediana, mas dotado de alguma notabilidade intelectual, incluindo
o conhecimento da língua inglesa. Taniguchi teria obtido sucesso na vida escolar, chegando a
ingressar na Universidade de Waseda. No entanto, segundo em H. Neill McFarland (1967),
Taniguchi não teve condições de concluir sua graduação em virtude da perda do suporte
financeiro dado por sua mãe adotiva que, naquela ocasião, discordava do enlace amoroso que
ele tinha com uma garota mais jovem e de origem social modesta. Em 1914, Taniguchi, que
na época tinha apenas 21 anos, abandonou a graduação e ingressou na vida laboral em uma
companhia têxtil, emprego que ele manteve até obter o trabalho como escritor na nova
religião Omotô.
A filiação à Omotô teve significativa relevância para a imaginação religiosa de
Taniguchi, o que será melhor discutido no capítulo que tratará da doutrina da Seicho-no-Ie.
Sobre isso, Birgit Staemmler (2012) menciona que ele se interessou pela doutrina de Nao
Deguchi e Deguchi Onisaburo por volta de 1919, quanto teve acesso à revista espiritualista
chamada Cometa (Suisei, em japonês). A publicação destacava os métodos de cura da nova
religião e sua convicção de uma iminente “renovação do mundo” que, como sabemos, era
parte da doutrina de várias outras novas religiões japonesas. Seu envolvimento com a Omotô
o fez mudar para Kyoto, onde suas habilidades intelectuais fizeram dele um escritor
profícuo48, uma característica que marcou toda sua vida à frente do grupo que ele mais tarde
fundou.
Staemmler anota que o envolvimento de Taniguchi com a Omotô durou pouco tempo
em virtude de seu desapontamento com a profecia da transformação do mundo defendida pela
nova religião. Em 1922, um ano após o primeiro episódio de perseguição do Estado contra a
Omotô, Taniguchi abandonou o grupo e passou a investir seu tempo na busca de outras
terapias espirituais com o objetivo de tratar da saúde da esposa Teruko, com quem contraiu
matrimônio em 1920 depois de tê-la conhecido em seu antigo ambiente de trabalho. Sua
disposição o fez se aproximar, ainda que muito brevemente, dos ensinamentos de Nishida
Tenkô, o fundador da Ittô-en, uma nova religião de ascendência budista. Além do problema
de saúde da esposa, McFarland (1967) afirma que a filha do casal, Emiko Taniguchi, também
48

Segundo Staemmler (2012), Taniguchi foi um dos escribas da obra Reikai Monogatari, obra religiosa ditada
por Deguchi Osinaburô, o herdeiro espiritual da Nao Deguchi, a fundadora da Omotô.
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foi acometida de doença que naquela ocasião não pôde ser tratada por médicos em virtude da
condição financeira da família. Sua saúde e a saúde dos membros de sua família o aproximou
de várias práticas taumatúrgicas heterodoxas que revelam um pouco do ambiente
experimental daquela época. Parece-nos que a preocupação com a cura marcou
profundamente a imaginação religiosa de Taniguchi, o que é verificável nas publicações da
Seicho-no-Ie que tematizam a relação entre espiritualidade e cura.
Depois de se desligar da Omotô e da brevíssima passagem pela Itto-en, Taniguchi
continuou envolvido com a busca espiritual ao lado de Asano Wasaburô (1974-1937), outro
proeminente escritor e dissidente da Omotô (STAEMMLER, 2012). Entretanto, um evento
singular nos chama a atenção: a obra Kami o Sabaku (Julgando as Divinidades), a primeira
escrita por Taniguchi. O texto expressava o descontentamento religioso de Taniguchi com
Deus – ou deuses se considerarmos o significado amplo de Kami, traduzido por Staemmler
por “deidades”. Apesar da obscuridade que envolve essa publicação, que se perdeu no Grande
Sismo de Kanto em 1923, é possível conjecturar que seu conteúdo expressava a opinião de
um sujeito frustrado com a vida e desencantado com outras formas religiosas tradicionais e
principalmente com a representação de uma deidade que permite a existência do mal. Essa
objeção mais tarde subsidiou a representação da divindade da Seicho-no-Ie.
Um dos aspectos mais importantes na vida do jovem Taniguchi e que certamente
influenciou de forma profunda sua imaginação religiosa foi o seu contato em com o Novo
Pensamento Americano na década de 1920, especialmente com a obra Law of Mind in Action,
escrita por Fenwike Holmes (1883-1973), um dos mentores do Novo Pensamento Americano.
Segundo H. Neil McFarland (1967) e Christopher A. Reichl (2012), os vários episódios de
doenças enfrentados por Taniguchi teriam sido responsáveis pelo seu interesse por práticas
que preconizam o lugar da mente na cura, como se o corpo doente carecesse da condição de
realidade diante da consciência. De qualquer forma, a experiência com essa corrente religiosa
fez dele um dos responsáveis pela tradução e divulgação de conteúdos cuja ênfase era o papel
da mente na transformação da vida individual. Essa concepção se tornou um elemento chave
em sua doutrina religiosa.
Staemmler afirma que a sorte financeira de Taniguchi começou a mudar quando ele
conseguiu se empregar como tradutor em uma companhia petrolífera, o que, segundo Roy
Eugene Davis (2012), foi consequência do esforço meditativo e otimista a que ele se
entregara. Paralelamente, menciona Staemmler (2012), ele continuou desenvolvendo seu
trabalho de tradução dos textos do Novo Pensamento Americano. Foi nesse momento, na
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segunda metade da década de 1920, que o homem franzino, de ouvidos musicalmente
religiosos e que é descrito como calmo começou a apresentar aquilo que podemos considerar
os prenúncios das revelações religiosas. Em 13 de dezembro de 1929, Taniguchi alegou
escutar uma voz interior, o chamando ao cumprimento do dever espiritual. A voz o mandava
se levantar (Ima tate!, em japonês) para libertar o mundo sôfrego. Assim, Masaharu
Taniguchi declarou:

Levanto-me e coloco-me diante da humanidade, erguendo alto a chama da Verdade.
Tornou-se inevitável levantar-me. Amigos e companheiros, venham aderir a mim
[...]. É a chama da Verdade que desceu dos céus. É a chama ardente! Toquem em
mim [...]. Com esta chama quero mostrar à humanidade como ser feliz, como se
libertar das algemas da situação, como governar o destino, como dominar as
doenças, como eliminar a causa da miséria, como superar os sofrimentos caudados
pelos problemas familiares (TANIGUCHI, Masaharu, 1993, p.3-5)

As revelações, atribuídas à divindade xintoísta Sumiyoshi49, prosseguiram e no ano
seguinte, em 1º de março de 1930, a Seicho-no-Ie foi fundada com a proposta de sintetizar o
essencial das religiões em favor da iluminação da humanidade. Nascia naquele momento um
movimento que reclama para si a condição de nova via religiosa, uma síntese de todas as
religiões capaz de pavimentar uma nova era espiritual.

Imagem 1 - Emblema da Seicho-no-Ie

Fonte: Página da Seicho-no-Ie do Brasil50

Segundo Roy Eugene Davis (2012), o símbolo de identificação da Seicho-no-Ie
expressa a concepção de que todas as religiões possuem uma identidade comum. Produzido
por Yatsuharu Yamane, o emblema é constituído por um halo exterior vermelho que
representa o sol, um símbolo do xintoísmo e do Japão, composto por trinta e dois raios que
49

Michael Ashkenazi (2008) afirma que Sumiyoshi é um kami possuidor de vários atributos, entre eles, a
promoção da cura. Cultuado em várias cidades do Japão, sua iconografia é constituída por uma entidade
antropomórfica e com barba longa. A Seicho-no-Ie representa a divindade da mesma forma.
50

Disponível em http://www.sni.org.br/oque.asp, acesso em 12 de outubro de 2015.
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representam as várias manifestações de Buda. Na parte interior, há uma representação da lua e
uma suástica que simbolizam o budismo. Ao centro, uma cruz representaria o cristianismo e
sua cor verde diria respeito à transformação da humanidade.
Em sua pesquisa sobre a Seicho-no-Ie, Ediléia Mota Diniz (2006) classifica
Masaharu Taniguchi a partir da tipologia weberiana do “profeta” em virtude da posse da
revelação e da consequente posse pessoal do carisma, como acontece com o tipo profeta
considerado por Weber (2009). A revelação experimentada por Taniguchi o tornou um canal
para a dispensação da verdade responsável por revelar a essência humana e promover a
felicidade humana nesse mundo. A Iluminação da Humanidade era o propósito do profetafundador que acreditava que sua religião era a síntese de toda a experiência religiosa ao longo
da história e por isso mesmo a espiritualidade mais completa e adequada ao mundo
contemporâneo, como até hoje pensam seus seguidores.
Segundo Staemmler (2012), até 1933 Taniguchi alegou receber 29 revelações divinas
que descreviam a natureza humana, o status ontológico da realidade, a missão da Seicho-no-Ie
no mundo contemporâneo e também o lugar do Japão na ordem mundial. Imediato à sua
criação e à confecção de um periódico de divulgação, surgiram os primeiros relatos de cura
que atestavam a eficácia da doutrina de Taniguchi e da teoria a respeito do poder terapêutico
da mente que ele desenvolveu a partir de seu forte vínculo com o Novo Pensamento
Americano. A cura e o cultivo do otimismo se tornaram marcas fundamentais da imaginação
religiosa de Taniguchi e de seu movimento.
Escritor de fôlego, Taniguchi se dedicou, a partir de 1932, à produção de sua opus
magmum, a coleção A Verdade da Vida (Seimmei no Jisso, em japonês). Desde então, e tendo
Tóquio enquanto base de sua instituição, Taniguchi popularizou sua doutrina através
principalmente de revistas religiosas. Sua doutrina enfatizava a existência do Jissô, a
“Imagem Verdadeira” que constitui a essência divina do universo e dos indivíduos. Segundo o
fundador, a “Imagem Verdadeira” é realidade por excelência, a Grande Vida divina que
atravessa todo o Universo. No principal texto devocional, o Sutra Chuva de Néctar da
Verdade (2007), a divindade é descrita da seguinte forma:

Deus é o todo em tudo.
Sendo Deus o Todo e o Absoluto,
Nada há além e Deus
Deus cobre toda a Realidade
De tudo aquilo que há,
Nada há que não tenha
Sido criado por Deus (TANIGUCHI, 2007a, p.26-27)
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A consciência dessa verdade libertaria mulheres e homens do mundo transitório, da
doença, da morte e de toda sorte de ilusões da aparente realidade do fenômeno. Doença,
pobreza, culpa e mesmo a concepção cristã de pecado seriam apenas ilusões que deveriam ser
diluídas a partir da consciência de que no mundo da “Imagem Verdadeira” o “O homem é
Filho de Deus” e uno em essência com Ele. Imaculado, incorruptível e perfeito, o Homem é
Deus porque Deus é “Todo de Tudo”.

Conscientizai a Imagem
Verdadeira da Vida.
Conscientizai o Homem Real de que é vossa Imagem Verdadeira.
O Homem Real é Homem-Deus,
é a própria Imagem de Deus.
[...] Homens da face da Terra,
eu vos digo:
conscientizai da natureza verdadeira de vós próprios (TANIGUCHI, 2007a, p.56)

O movimento de Taniguchi parece ter ganhando relevância social ao longo da década
de 1930. Segundo Takashi Maeayma (1967), a revista de divulgação que no início tinha o
mesmo nome do grupo religioso passou a se chamar “Revista de Deus” (Shinshi, em japonês)
e contava, na metade da década de 1930, com cerca de trinta mil leitores. Em 1940, Taniguchi
consolidou a Seicho-no-Ie enquanto instituição religiosa junto ao governo japonês que, como
sabemos, regulamentava a vida religiosa com base principalmente na narrativa nacionalista
que o sustentava.
O alinhamento ideológico com o governo autoritário daquela época permitiu ao
jovem líder da Seicho-no-Ie escapar da sorte enfrentada por alguns grupos, como a Omotô e a
Soka Gakai, ambas vítimas da perseguição perpetrada pelo regime político que buscava
monopolizar o culto religioso em torno do Imperador (STAEMMLER, 2012). No que toca à
guerra no pacífico, Christopher Reichl (2012) menciona que Taniguchi a considerava uma
“guerra santa” ao ponto de se engajar pessoalmente em campanhas de apoio às tropas que
ocupavam a Coréia e a Manchúria, o que sugere que a existência da Seicho-no-Ie nessa
primeira etapa se definia pela condição de suporte ideológico e religioso ao Estado autoritário
(MCFARLAND, 1967; MAEYAMA, 1967).
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Imagem 2 - Mestre Masaharu Taniguchi, fundador da Seicho-no-Ie

Fonte: Página da Seicho-no-Ie de Nova Iorque51

A imagem religiosa de mundo arvorada no Xintoísmo de Estado, doutrina oficial da
teocracia vigente naquele momento, apareceu em um dos capítulos do décimo sexto volume
da obra A Verdade da Vida, a despeito de trechos do mesmo terem sido suprimidos após a
Segunda Guerra Mundial e hoje existirem, possivelmente, apenas em Japonês.52 Publicado em
1941, esse volume trazia a hermenêutica escatológica de Masaharu Taniguchi sobre o Kojiki e
o lugar político no Japão no mundo. Segundo lemos em um documento recente publicado pela
Seicho-no-Ie, e é mister adiantar que o fantasma daquela época ainda atormenta a instituição,
Taniguchi entendia em um tom que nos parece profético que o Imperador japonês e os
desentendes da deusa solar, o povo japonês, regeriam o mundo.

Todos os países do mundo tornar-se-ão país Japão e serão regidos unicamente pelo
Dai Nippon Amatsu-hitsugi Sumera-Mikoto (sucessor do trono imperial, o
Imperador da Grande Nação, Japão) e isso se concretizará desta vez em grande
51

http://www.sniny.com/espanol-o-que-es-sni.html. Acesso em 12 de outubro de 2015.
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Não tivemos acesso a esse volume, mas apenas a pequenos fragmentos apresentados pela própria Seicho-no-Ie
em um documento aberto disponível em seu site. Esse documento tem por objetivo não só esclarecer alguns
pontos sobre a atuação da Seicho-no-Ie no passado, mas também responder aos dissidentes que alegam que
atualmente a religião ignora a doutrina original. Nesse sentido, o documento em questão também expressa os
conflitos envolvendo os direitos autorais das obras de Masaharu Taniguchi que hoje são contestados por grupos
que se opõem à liderança mundial de Masanobu Taniguchi.
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escala, podendo ser chamado de ‘Tenson Korin’ (advento dos descendentes da
Grande Deusa Sol, do Xintoísmo) (MERA, 2008, p.04 – Grifo do original).

Como sabemos, a ideologia do grande império japonês que subjuga seus opositores
não foi produto do gênio de Taniguchi, tampouco a Seicho-no-Ie foi a primeira nova religião
daquele país a concebê-la. Mesmo tradições que geralmente identificamos com o pacifismo,
como é o caso do Budismo, aderiram à ideologia do Estado autoritário japonês que naquela
época não poupou esforços para perseguir opositores (DESSÌ, 2013). De qualquer forma, a
ideia de uma vitória japonesa foi uma profecia falha que obrigou Taniguchi a reinventar sua
nova religião nos anos posteriores à guerra. Entretanto, o fato de recentemente a Seicho-no-Ie
produzir uma nota de esclarecimento sobre essa profecia indica o quanto antigos membros,
hoje dissidentes preocupados com o “desvirtuamento” da doutrina original, ainda alimentam
uma forte disposição étnico-nacionalista, conforme ainda trataremos.

3.1.2 Reinvenção religiosa e Universalização
O infeliz desastre atômico de Hiroshima e Nagasaki e a concomitante derrota
japonesa em 1945 golpearam a identidade nacional sustentada pelo Xintoísmo de Estado. O
famoso decreto imperial intitulado “Pacto dos Cinco Artigos” continha a posição do então
Imperador Hiroito que admitia os equívocos da mitologia política acerca da divindade do
imperador e do destino manifesto do Japão, como sustentava o discurso teocrático anterior à
derrota (HENSHAL, 2005). A partir desse momento, a religião oficial e a regulamentação
estatal cederam espaço a uma realidade que, segundo a constituição democrática escrita em
1946 e promulgada no ano seguinte, deveria se caracterizar pela liberdade confessional e pelo
fim da religião oficial (STAEMMLER, 2012).
Segundo sugere H. Neill Macfarland (1967), o derretimento da narrativa oficial
nacionalista provocou um vácuo ideológico que ofereceu terreno fértil para que os novos
movimentos religiosos pudessem produzir e oferecer seus bens de salvação sem o
constrangimento estatal, a despeito do fato de que nos anos imediatamente posteriores à
derrota os conteúdos supostamente vinculados à antiga ideologia eram avaliados pelo
Supremo Comando das Forças Aliadas (SCAP) (RECHL, 2012). Foi nesse ambiente que
grupos religiosos outrora perseguidos tiveram a oportunidade de restaurarem suas atividades
e, no caso de Taniguchi, reinventarem sua doutrina religiosa à luz do novo contexto.
Ao discutir a condição da Seicho-no-Ie após a derrota japonesa, McFarland menciona
que os detratores de Taniguchi o representavam, acima de tudo, como um oportunista que
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depois da Segunda Guerra buscou meios de restaurar sua religião tentando apagar o fantasma
do passado, mas que hipocritamente mantinha acesa a chama de princípios nacionalistas a
partir da União Nacional da Bandeira Japonesa (Zenkoku Hinomaru Rengokai, em japonês),
um grupo de militantes vinculado à nova religião e que, segundo McFarland, tentava divulgar
uma agenda nacionalista na década de 1960, contexto em que os símbolos patrióticos eram
novamente discutidos em todo o Japão53. Ao mesmo tempo, segundo Howard Wimberley
(1969), a Seicho-no-Ie suportava a “ética da harmonia” e do familísmo que no período
anterior estava em afinidade eletiva com o Xintoísmo de Estado, a ideologia nacionalista do
governo anterior à guerra54.
Segundo Maeyama (1967), Taniguchi engendrou uma nova roupagem para sua
religião partindo do princípio de que “o homem virtuoso adapta às circunstâncias”, o que, em
outras palavras, expressava a disposição pragmática do fundador face às interpelações do
contexto pós-guerra. Sobre a condição de Taniguchi, Mayaema pontua:

Com a derrota do Japão na Segunda Grande Guerra, entretanto, viu-se numa
situação extremamente difícil, mas mudou completamente de atitude, publicando
uma tese intitulada “O homem virtuoso adapta-se às circunstâncias” e procurando
acompanhar a nova tendência rumo à democracia. Para isso, reconsiderou os
princípios cristãos com a mais (sic) importante na doutrina da Seicho-no-Ie
(MAEYAMA, 1967, p.47, grifos no original).

A partir de então, Taniguchi buscou meios de reinventar a própria religião e, para
esse intento, alegou ter recebido novas revelações após a Segunda Guerra. Uma dessas
revelações, ocorrida em 6 de janeiro de 1946, o advertira do erro de ter interpretado o Kojiki,

53

Não encontramos nenhuma outra referência a esse grupo, nem às suas atividades políticas. Parece-nos que
trata de um grupo nacionalista mais radical e refratário a contemporizações que possam implicar em algum tipo
de ameaça aos supostos valores atemporais japoneses. Se estivermos certos, trata-se de uma corrente claramente
vinculada ao pensamento nihonjin-ron (teoria do povo japonês). Como afirmamos no capítulo anterior, essa
ideologia advoga a existência uma cultura japonesa essencial. Possivelmente, dissidências atuais da Seicho-no-Ie
que existem inclusive no Brasil são herdeiros indiretos desse movimento.
54

Howard Wimbeley (1972) afirma que membros da Seicho-no-Ie também se envolvem em atividades políticas
através do “Cavaleiros da Lotus Dourada” (Komparage-no-Senshi, em japonês) cuja atuação seguia a mesma
tendência de outra nova religião, a Soka Gakkai, que tinha como braço político o Partido Komeito. Os
“Cavaleiros da Lotus Dourada” eram a base política da Liga Pelo Respeito à Vida (Seiseiren Kokkai Giin
Renmei, em japonês), um grupo antiabortista de representação política ligada à Seicho-no-Ie que, segundo
Wimberley, tinha como causa fundamental a defesa da família tradicional japonesa (ie, em japonês) e a noção de
família-estado que constituía a ideologia nacionalista que antecede à derrota de 1945. Segundo o autor, os
“Cavaleiros da Lotus Dourada” estabeleciam uma analogia entre a família imperial e a família tradicional, sendo
o Lotus, a flor símbolo do budismo, uma representação do ordenamento familiar que se baseava no centro
ordenador do mundo, isto é, o trono imperial. A família Imperial era, portanto, um arquétipo da família
tradicional. No âmbito de política estatal, o grupo defendia o retorno à configuração ético-social anterior à
Guerra, inclusive com a restauração da Constituição Imperial de 1889, e o combate às doutrinas como o
socialismo e o comunismo.
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o livro de mitologia japonesa, do ponto de vista da doutrina nacionalista que vigorava até
então, conforme menciona Yasuo Mera (2008) no mesmo documento oficial da Seicho-no-Ie
que tratamos anteriormente. Em virtude disso, Taniguchi teve que revisar seus escritos e,
dentre eles, o capítulo do décimo sexto volume da coleção A Verdade da Vida, que continha
sua preleção sobre o Kojiki e o sobre o futuro político japonês.
O rearranjo doutrinário operado por Masaharu Taniguchi foi contíguo ao início da
expansão das atividades da Seicho-no-Ie fora do Japão, em especial, para o Brasil. Nessa nova
circunstância, a Seicho-no-Ie se viu obrigada a adequar e a traduzir seus conteúdos a partir da
particularidade religiosa das nações receptoras, o que, considerando o caso do Brasil,
implicou em se apropriar de uma roupagem cristã em afinidade com o capital religioso local
(ALBUQUERQUE, 1999; 2007). Desse modo, a Seicho-no-Ie foi interpelada por uma nova
relação com a realidade moderna e global que a obrigou a dialogar de maneira mais detida e
negociadora com referências culturais e religiosas de contextos muito diferentes daquele onde
Taniguchi fundou sua religião. Parece-nos que o esforço para se inscrever no circuito
planetário de bens de salvação e as negociações intrínsecas a ele foram imprescindíveis para a
reinvenção de uma religião ainda mais “glocal”.
Segundo Davis (2012), Taniguchi realizou uma série de viagens internacionais em
1963. O fundador da nova religião visitou vários países do continente americano e também a
Europa com o objetivo de promover a iluminação da humanidade e a paz mundial a partir de
sua doutrina (DAVIS, 2012). Esse ano foi um importante marco na história da expansão da
nova religião para além do arquipélago nipônico e marca o início da internacionalização
efetiva. Davis (2012) também considera que Taniguchi se tornou, naquele momento, um
“Professor Mundial”, um título que certamente expressa a disposição do biógrafo em ressaltar
a universalidade da doutrina do fundador do movimento religioso bem como os interesses da
instituição em deitar suas raízes além do arquipélago japonês.
Nos EUA, Taniguchi reforçou seus vínculos com o Novo Pensamento Americano ao
receber reconhecimento internacional de alguns de seus líderes, entre eles, Fenwike Holmes,
autor da obra Law of Mind in Action, que introduziu Taniguchi a essa corrente religiosa. Mais
tarde, Holmes foi coautor de uma obra escrita com o mestre japonês, o que certamente indicia
o papel relevante que Taniguchi adquiriu no interior de grupos vinculados ao Novo
Pensamento Americano. Ainda naquele país, o fundador recebeu o título de Doutor Honoris
Causa entregue pelo Reverendo William H.D. Hornaday (1910-1992), mentor da Igreja da
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Ciência Religiosa do Criador em Los Angeles, com quem Taniguchi teve seu primeiro
contato em 1961 (DAVIS, 2012).
Posteriormente, o então Dr. Taniguchi, como até hoje é conhecido por seus
seguidores, visitou o Brasil, morada de milhares de imigrantes japoneses, onde ficou por cerca
de três meses. Na oportunidade, Taniguchi teve uma audiência com Dom Helder Câmara
(1894-1971), além de realizar palestras em várias cidades do país e admoestar as lideranças do
movimento a respeito da necessidade de divulgar sua doutrina para o público brasileiro sem
ascendência japonesa. A partir do Brasil, Taniguchi seguiu para Europa, onde teve audiência
com o Papa Paulo VI (1897-1978), um evento que, como entendemos, foi capitalizado pela
instituição enquanto evidência da relevância mundial e da disposição dialógica do grupo.
Em concordância com as observações de Leila Albuquerque (1999;2007) e Edileia
Mota Diniz (2006), Birgit Staemmler (2012) afirma que as viagens de Taniguchi em 1963
expressavam seu interesse em universalizar a nova religião. Em afinidade com essa
disposição, o contato de Taniguchi com outros líderes religiosos do Novo Pensamento
Americano e do Catolicismo serviu principalmente para enfatizar a plausibilidade de sua
narrativa religiosa, uma atitude que, segundo Ugo Dessi (2013), também foi adotada por
outras novas religiões japonesas que buscavam legitimidade na paisagem religiosa planetária
a partir do sentimento de missão global55. No caso em questão, compreendemos que o esforço
de Taniguchi em erigir uma instituição de atuação planetária tinha em vista também a
superação do “fantasma do passado” do alinhamento com o regime autoritário japonês.
Taniguchi faleceu em 1985 e seu posto de liderança na Seicho-no-Ie foi transferido
para seu genro, Seicho Taniguchi56. O novo líder se notabilizou pela continuidade do esforço
do antecessor em fazer da Seicho-no-Ie uma religião mundial, principalmente pela atenção
dedicada a temas que naquele momento faziam parte da agenda política planetária, como a
paz mundial e, na década de 1990, a ecologia, além também de contribuir com a imensa
bibliografia religiosa da Seicho-no-Ie. Segundo Ediléia Diniz (2006), Seicho Taniguchi teve
ainda um importante papel por ter iniciado a rotinização do carisma religioso através da
55

Assim como Taniguchi, Mikkyô Niwano, um dos fundadores da Risshô Kosekai, uma nova religião que, ao
lado da Soka Gakkai, vincula-se ao Budismo Nichiren, também se encontrou com o Papa Paulo VI. Naquela
ocasião, Niwano foi convidado a participar da última sessão do Concílio do Vaticano II, em 1965. Segundo Ugo
Dèssi (2013), a visita aconteceu pelo fato de que um dos pilares da doutrina dessa nova religião é o diálogo interreligioso. O autor menciona que a visita ao Papa também serviu para legitimar as atividades religiosas desse
grupo em âmbito global.
56

A manutenção do poder na família Taniguchi mereceu a atenção de alguns estudos (WIMBERLEY, 1967;
MAEYAMA, 1967; DINIZ, 2006). No geral, os autores destacam que os princípios familistas do passado
tradicional influenciaram não só a estruturação da nova religião, que tinha seus departamentos presididos por
membros da família, mas também a transmissão da liderança mundial.
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sistematização das atividades doutrinárias e da estruturação institucional. Entrementes, coube
a um de seus filhos, Masanobu Taniguchi, o maior esforço em tornar a Seicho-no-Ie uma
religião intimamente vinculada às demandas da realidade da modernidade tardia, em especial
no que toca às questões do fundamentalismo religioso e da ecologia.

3.1.3 Ecoespiritualide
A presidência mundial de Masanobu Taniguchi teve início em 2009, mas muito antes
ele se destacava no interior da instituição religiosa enquanto vice-presidente mundial, cargo
que assumiu em 1990. Sua condição cultural e sua experiência intelectual certamente
imprimiram fortes contornos à nova religião japonesa, o que pode ser constatado através do
lugar que a questão ambiental e outras preocupações planetárias, como o fundamentalismo
religioso, ocupam hoje no cotidiano dos adeptos e principalmente nas publicações de seu líder
mundial57.
Assim como os antecessores, Masanobu Taniguchi tem uma forte imagem
professoral. Bacharel em Direito desde 1974, o neto do fundador concluiu seu mestrado em
relações internacionais na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, em 1978. Mais
tarde, ele se tornou jornalista de um periódico da cidade de Yokohama. Em virtude de sua
trajetória, é possível considerar que a atual dinâmica da Seicho-no-Ie também está relacionada
ao envolvimento do presidente com um universo de questões típicas de quem esteve
envolvido com contingências globais. Se for correto considerarmos que a experiência
educacional e intelectual da liderança também é um fator capaz imprimir ritmo à sua
imaginação religiosa e aos rumos de um movimento religioso, a Seicho-no-Ie na
contemporaneidade vivencia seu momento mais universal e global, o que não significa que o
Japão e suas narrativas religiosas tenham deixado de ocupar um lugar importante em sua
doutrina.
Ao discutir sobre o atual líder da Seicho-no-Ie e seu lugar ao longo da história da
instituição, Edilélia Mota Diniz (2006) atribui a Masanobu Taniguchi a condição de
57

O biógrafo Roy Eugene Davis (2012) e trabalhos acadêmicos que descrevem a vida intelectual de Masaharu
Taniguchi ressaltam que sua “imaginação religiosa” foi influenciada por autores como Hegel (1770-1831),
Arthur Schopenhauer (1768-186), Willian James (1842-1910), Oscar Wilde (1854-1900), além de outros nomes
do Novo Pensamento Americano e da psicanálise (MAEYAMA, 1967; ALBUQUERQUE, 1999; DINIZ, 2006).
Verificamos que nos textos de Masanobu Taniguchi, em especial aqueles que dizem respeito à ecologia e que
fazem parte da obra Caminho da Paz Pela Fé: a Fé na Atualidade (2004), destacam-se o diálogo com os
trabalhos do naturalista Henry David Thoreau (1817-1862), com o filósofo e fundador do Transcendentalismo
Ralf Waldo Emerson (1803-1882) e, principalmente, com o ecofilósofo Arne Naes (1912-200). Em comum,
esses autores tematizam a experiência com a natureza.
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“reformador”, um tipo ideal elaborado por Joachim Wach (2001) na década de 1940 com
quem a pesquisadora dialogou em sua pesquisa. Segundo a autora, as mudanças perpetradas
pelo reformador fazem constante referência aos conteúdos produzidos pelo fundador do
grupo, o que certamente é um meio para a legitimação de suas posições. Segundo a autora, o
carisma do atual líder mundial provém de sua herança sanguínea, mas também de suas
contribuições ou avanços doutrinários, o que geralmente acontece com o tipo “reformador”
explorado por Wach58.
A atenção que a atual liderança da Seicho-no-Ie oferece a temas como o
fundamentalismo religioso, uma preocupação recorrente após o dia onze de setembro, e
principalmente à questão ambiental expressam o maior envolvimento da instituição com
questões da agenda global. Essas contingências deram origem em 2001 ao “Movimento
Internacional da Paz Pela Fé”, uma atitude que, segundo Diniz (2006), expressa o
redirecionamento do grupo que até então tinha como slogan a condição de “Movimento para a
Iluminação da Humanidade”.
As publicações de Masanobu Taniguchi, entre elas Caminho da Paz pela fé: A Fé
na Atualidade (2004) e O Primeiro Passo para a Paz (2006), ilustram o atual ritmo do grupo.
Essas duas obras possuem particularidades textuais que as destacam do conjunto de produções
da religião em virtude de seu estilo mais analítico ao invés dos vários exemplos práticos que
faziam parte das publicações dos líderes anteriores. Constituídas por palestras transcritas, elas
apresentam dados sociológicos, ambientais e políticos cujo objetivo é enfatizar a importância
de uma religião atualizada, não-sectária e que seja capaz de responder às principais demandas
do mundo contemporâneo. Encontramos ainda nesses dois livros reflexões gerais a respeito da
religiosidade e sobre a importância da superação do fundamentalismo a partir de uma
narrativa que aceite a verdade comum de todos credos. Interessantemente, o autor destaca
ainda a importância de contemporizar a doutrina religiosa à realidade cultural dos indivíduos.

[...] como nós possuímos em nosso anterior a tradição da cultura japonesa [...] é mais
adequado para nós o ritual xintoísta. Mas isso porque somos japoneses. Para pessoas
que não são japoneses pode se adotar outros rituais, e deve ser assim. Deus é a
Grande Vida do Universo e, portanto, Sua imagem natural é se desenvolver tomando
as mais variadas formas (TANGUCHI, 2004, p. 887).
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O tipo “reformador” é apresentado por Wach (2001) como sujeito dotado de diferentes tipos de carisma
oriundos de diversas experiências pessoais, entre elas, a capacidade de experimentar visões estáticas, a
experiência do vigor ascético, o exercício da liderança, a capacidade de influência, a condição de guia intelectual
e moral de um grupo, etc. Ainda segundo o sociólogo, a condição do reformador se expressa quantitativamente a
partir da extensão e profundidade de suas atividades e qualitativamente a partir de sua capacidade criativa e
construtiva, sendo estas características que o reformador partilha, ainda que de maneira menos profunda, com o
tipo “profeta”.
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Masanobu torna mais complexa a relação entre local e global ao se valer de meios de
negociação que considerem a realidade cultural onde seu movimento religioso se desenvolve.
A citação anterior exprime a concepção da identidade comum de todas as religiões, um traço
da imaginação religiosa do fundador do movimento, ao mesmo tempo em que apresenta o
interesse glocalizador no sentido da adaptação da Seicho-no-Ie ao ambiente cultural mais
amplo. Do ponto de vista da doutrina da Seicho-no-Ie, essa disposição não significaria
qualquer prejuízo espiritual já que Deus se manifesta em várias formas ao longo da história da
humanidade, conforme o princípio que afirma que todas as religiões possuem uma única raiz
(Bunkyô Kiitsu, em Japonês). Considerando a relação desse trecho com o conjunto da obra da
qual ele foi pinçado, notamos que se trata também da defesa de uma postura contrária a
leituras puristas e fundamentalistas que não se atentam à adequação da mensagem a novos
contextos, uma preocupação do atual Supremo Presidente Mundial que enfrenta críticas de
grupos dissidentes que o acusam de adulterar a verdadeira doutrina da Seicho-no-Ie, conforme
veremos ao tratarmos do estabelecimento e acomodação do grupo no Brasil.
Entre os temas abordados por Masanobo Taniguchi, nenhum deles tem um lugar tão
relevante como a questão ecológica. Sua preocupação com uma religião que oferta orientação
para os problemas contemporâneos conduziu sua imaginação religiosa ao caminho da
ecoespiritualidade.

Pessoas que, apesar de saberem que o hábito de vida que desperdiça energia é uma
das grandes causas de destruição da Natureza dos países em desenvolvimento, da
extinção de seres vivos e do sacrifício da população dos países pobres, pensam “Isso
é tudo coisa do mundo fenomênico e, portanto, devemos deixar a cargo dos
políticos, das autoridades e das ONGs, e nós devemos nos aprofundar nos
ensinamentos de Deus e de Buda”, não pensando em mudar os hábitos de vida, em
absoluto, só podem ser consideradas pessoas sem nenhum valor religioso, tal qual
fogo sem chama (TANIGUCHI, Masanobu, 2004, p.216).

A citação esclarece que, do ponto de vista do líder da instituição, uma religiosidade
desligada da realidade imediata é nula e a questão ambiental também é de natureza religiosa.
É por isso que temas como alimentação, reciclagem, reflorestamento, agricultura orgânica e
mesmo a crítica ao aspecto destrutivo do agronegócio aparecem não apenas nas publicações
do atual presidente, mas nas palestras realizadas pelos Preletores da nova religião, como
tivemos a oportunidade de confirmar em algumas de nossas visitas às reuniões da Seicho-no-
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Ie em Goiânia e também no conteúdo das entrevistas sobre o qual discutiremos no último
capítulo de nosso trabalho59.
Outra publicação de Masanobu Taniguchi, intitulada Canto de Louvor à Natureza,
publicado no Japão em 2012 e no Brasil dois anos depois, é um importante artefato que
testemunha o aspecto ecoespiritual da Seicho-no-Ie em nossos dias60. Em formato semelhante
aos sutras escritos por Masaharu Taniguchi, isto é, um livreto de oração, a publicação faz
referências à unidade entre humanidade e meio-ambiente fazendo uso do mesmo estilo de
outros sutras religiosos da instituição.

Em seu primeiro texto, intitulado Oração para

visualizar a grande harmonia entre a natureza e os seres vivos, lemos o seguinte:

Na Imagem Verdadeira do mundo criado por Deus, a natureza e os seres humanos
estão sempre em harmonia como um só ser [...]. Não há descontinuidade nem
conflito entre eles, nem distinção ou diferença entre os dois. [...]. Não ver essa
Imagem Verdadeira e olhar o “indivíduo” como realidade e centro do mundo é
ilusão (TANIGUCHI, 2014, p. 1-3, grifo no original).

O texto é uma espécie de versão ecológica do Canto da Grande Harmonia produzido
por Masaharu Taniguchi (2004), um texto devocional importante na liturgia da Seicho-no-Ie.
O pequeno fragmento acima define a relação entre homem e meio-ambiente a partir da
unidade essencial. Reconhecer em si a “Imagem Verdadeira” significa também reconhecer a
irmandade com a natureza e com todos os outros seres vivos, isto é, a essência divina comum.
Como tratamos no primeiro capítulo, essa imagem de mundo ecoespiritual é análoga às várias
cosmologias que surgiram nas últimas décadas e cujo raio de influência alcança também
tradições estabelecidas, como testemunha a Encíclica Papal Laudati Si, publicada pelo Papa
Francisco em 2015.
A semelhança do Canto em Louvor à Natureza e o Sutra Chuva de Néctar da
Verdade, o mais importante texto devocional do movimento escrito por Masaharu Taniguchi,
é sobretudo de natureza estilística. O canto propriamente dito aparece logo após a supracitada
oração. Assim como no Sutra Chuva de Néctar da Verdade, o texto de Masanobu faz alusão à
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Masanobu Taniguchi faz uso sistemático das redes sociais, em especial, do Facebook. Em suas postagens, são
frequentes as referências ao meio-ambiente, ao cultivo de alimentos orgânicos e à alimentação vegetariana, um
tema que já era abordado por seu avô. Além disso, sua imagem como defensor da causa ecológica se expressa
também pelas frequentes fotos em que ele aparece trajado como ciclista.
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O título original do texto é Daishinzen Sanka, cujo significado literal é Louvor à Grande Natureza. Segundo
Stuart D.B. Picken (2011), a palavra Daishinzen, “Grande Natureza” em português, é dotada de um significado
religioso profundo que se situa além do simples conceito de natureza (shinzen, em japonês). A expressão está
vinculada à cosmologia xintoísta que sustenta que todos os seres do universo são parte da “Grade Natureza”.
Trata-se de uma concepção monista que nos remete à ideia da “Grande Vida” do repertório tradicional japonês
discutido anteriormente e que revela a importância que o xintoísmo para a doutrina da Seicho-no-Ie.
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manifestação do “Anjo”, um título atribuído à deidade Sumiyoshi nas publicações da Seichono-Ie, responsável por revelar a grandeza celeste da natureza e a necessidade espiritual da
relação harmônica com ela. A semelhança do estilo indicia o esforço de Masanobu em incluir
a natureza e a preocupação com o meio ambiente no universo religioso da Seicho-no-Ie a
partir das imagens textuais empregadas por seu avô.
Sutra Chuva de Néctar da Verdade

Canto em Louvor à Natureza

Um dia, o Anjo, vindo à
Seicho-no-Ie, recita:
O Deus da Criação
Transcende os cinco sentidos
E também o sexto sentido;
Sagrado,
Supremo
Infinito,
Mente que permeia o Universo;
Vida que permeia o Universo,
Lei que permeia o Universo;
Verdade
Luz,
Sabedoria
Amor Absoluto
- isto é a Grande Vida (TANIGUCHI, 2007a, p. 2526).

Um dia, o Anjo,
surgiu no Palácio de Cristal no céu,
desceu na verdejante floresta. A floresta estava em
neblina –
envolta e infiltrada pelos
raios do Sol da manhã
espalhadas em diversas faixas de luz.
Os altos e baixos gojeios
dos pássaros
ressoavam por toda a floresta.
O Anjo cantou em louvor ao
mundo da natureza:
Embora Deus seja existência única,
Ele criou a natureza infinitamente abundante,
diversa e variada.
A natureza sobre a Terra
reflete nitidamente
o estado em que um é o todo
e o todo é um,
revelando assim os infinitos
aspectos de Deus (TANIGUCHI, 2014, p. 14-15).

Os dois textos fazem menção ao “Anjo”, que, como dissemos, é uma referência à
deidade Sumiyoshi que se revelou a Masaharu Taniguchi em 1930. Ao fazer referência a essa
personagem em seu Canto em Louvor à Natureza, Masanobu faz uso dos elementos da
imaginação religiosa de seu avô a fim de conferir legitimidade espiritual à mensagem a
respeito da natureza. Contudo, esse é um esforço arriscado já que a profunda reverência do
grupo religioso ao seu fundador suscita acusações de usurpação, razão pela qual o Canto em
Louvor à Natureza não é descrito como um sutra, a despeito de possuir semelhanças inegáveis
com os textos sagrados.
Conforme a citação anterior, o Canto em Louvor à Natureza define a natureza
enquanto parte da própria divinidade, isto é, como “um dos infinitos aspectos de Deus” e
dilata a concepção da divindade da Seicho-no-Ie. Enquanto “reformador”, para fazemos uso
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da acuidade analítica do trabalho de Ediléia Diniz (2006), Masanobu Taniguchi rearranja e
contemporiza a narrativa do grupo que ele preside a partir da negociação entre sua imaginação
religiosa e a imaginação religiosa do fundador da nova religião, um expediente carregado de
negociação em virtude dos atributos religiosos e do carisma que revestem o fundador do
movimento que geralmente é representado como o “Salvador do Século XX”, como tivemos a
oportunidade de escutar de Yoshihico Yuassaca, um dos mais prestigiados e antigos
Preletores da Seicho-no-Ie em ação no Brasil, na ocasião do “Seminário de Oferenda de
Trabalho para Empresários, Profissionais Liberais, Autônomos e Executivos”, realizado da
Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna em novembro de 2015.
O envolvimento com questões ambientais proporcionou à Seicho-no-Ie o
reconhecimento internacional pela Organização Internacional para a Padronização (ISO),
localizada em Genebra, na Suíça. O reconhecimento aconteceu através do selo ISO 14001 que
é oferecido principalmente a empresas que demostram comprometimento com a
sustentabilidade. Segundo lemos no site da Seicho-no-Ie, nenhuma outra instituição religiosa
em todo o mundo recebeu o mesmo reconhecimento, um argumento que é usado para
expressar a sintonia com demandas e conhecimentos ecológicos do mundo presente.
É interessante mencionar que â ênfase na ecologia vem acompanhada em alguns
textos do Presidente Mundial de discussões referentes à ciência e ao pensamento da “Ecologia
Profunda” que discutimos no primeiro capítulo. O uso do discurso científico e de
preocupações com a ecologia expressa a dialética modernidade e religião que destacamos ao
longo de nosso trabalho. Enquanto Masaharu Taniguchi, em algumas de suas publicações,
buscava vincular sua doutrina à psicologia e à psicanálise, Masanobu Taniguchi tende a
aproximar sua reflexão da retórica científica que descreve a realidade ecológica planetária.
Nesse sentido, o esforço pela compatibilização entre a religião e a ciência se dá com o
discurso da preservação e do combate ao aquecimento global a partir da consciência de
unidade essencial entre a humanidade e a natureza.
Entretanto, a manifestação mais marcante da ênfase ambiental atual da Seicho-no-Ie
certamente é a nova sede central da religião no Japão, o Escritório da Floresta, inaugurado em
julho de 2013 na cidade de Hakuto, Província de Yamanashi, localizada na região central de
Honshu, a principal ilha do Japão. Em meio a celebrações, a nova sede, um complexo feito de
madeira, ladeado por uma paisagem exuberante e que se mantem através de painéis de energia
solar, substituiu a sede anterior construída em Tóquio por Masaharu Taniguchi. Segundo
lemos em um texto de divulgação escrito pelo Preletor brasileiro Eduardo Nunes da Silva
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(2013), o escritório da floresta encarna um ideal de civilização que visa a harmonia entre o
homem e a natureza sem que isso implique no abandono do mundo moderno.
Apesar do Japão não deixar de ser uma referência religiosa para o grupo e também os
cargos de liderança fora do Japão ainda serem ocupados por descendentes japoneses,
Masanobu Taniguchi se empenha em forjar um contorno mais globalizante e para isso mitiga
conteúdos tradicionais étnicos mais radicais que possam remeter ao fantasma pré-guerra que
até hoje provoca algum incômodo. Por outro lado, a preocupação com uma religião que
contemporize com o ambiente cultural era uma intenção presente na atuação de Masaharu
Taniguchi e, de forma geral, é uma recorrência dos novos movimentos religiosos que buscam
se adaptar a contextos diferentes daquele de seu surgimento através da preservação via
tradução do capital religioso onde o grupo se estabelece.

3.2 O Estabelecimento e acomodação da Seicho-no-Ie ao Brasil
O transplante da Seicho-no-Ie para Brasil teve início poucos anos depois da fundação
do grupo no Japão. Ao longo de sua história no país, a nova religião migrou da condição de
religiosidade étnica para a de religião universal (MAYEAMA, 1967; ALBUQUERQUE,
1999;2007) nos termos que discutimos na sessão anterior. Esse processo é parte fundamental
das transformações vividas pela instituição em âmbito global, principalmente se levarmos em
conta que o esforço de adaptação da religião no Brasil representa o mais importante
empreendimento expansionista do grupo. Isso significa que o transplante e desenvolvimento
da Seicho-no-Ie em solo brasileiro, região onde hoje vive a maior parte dos adeptos e
simpatizantes do grupo (WATANABE, 2008), é também o seu mais importante esforço de
inscrição no circuito global de bens de salvação. Em outras palavras, é no Brasil que essa
nova religião japonesa se torna efetivamente uma religião universal e global.
De forma tímida e não institucional, os primeiros textos de divulgação da Seicho-noIe chegaram ao Brasil no mesmo ano de sua fundação no Japão. Segundo Ediléia Mota Diniz
(2006), a primeira revista Seicho-no-Ie teria sido recebida por Katsuzô Tanigaki, morador da
cidade de Lins, interior de São Paulo, em 1930. Dois anos depois, Hisae Sakiyama, morador
do Estado do Amazonas, recebe um volume da coleção a Verdade de Vida. Entretanto, o ano
de 1934 é considerado o marco inicial do que Taniguchi chamou de “Movimento de
Iluminação do Brasil”. Naquele ano, o lavrador Kumejiro Oshiro, residente na cercania da
cidade de Duartina, São Paulo, apresentou a obra A Verdade da Vida para Miyoshi Matsuda
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(1911-2000), que mais tarde se tornaria um célebre divulgador do movimento religioso
(MATSUDA, 2009).
Na biografia intitulada Uma vida dedicada a pregação da Verdade, Miyoshi
Matsuda menciona o evento de cura de seu irmão Daijiro Matsuda (1905-1962) enquanto fato
que testificava a veracidade da doutrina de Taniguchi. Na ocasião, Daijiro Matsuda sofria de
uma disenteria amebiana que teria sido curada depois da leitura da obra emprestada ao irmão.
A partir de então, os irmãos Matsuda se tornaram os mais importantes divulgadores da
doutrina no Brasil. Sem nenhuma supervisão institucional, o movimento ganhou adeptos e
leitores no noroeste do Estado de São Paulo e na região da Alta Paulista, sendo as cidades de
Duartina e Gália os principais núcleos irradiadores da nova religião naquela época
(ALBUQUERQUE, 1999).
Ainda segundo Diniz (2006), em 1936 a Sede Internacional do Japão reconheceu as
atividades religiosas dos adeptos da doutrina de Taniguchi, o que deu origem à Regional
Brasil. A partir desse evento, o novo movimento começou a ganhar adeptos residentes no
Estado de São Paulo. Em 1939, foi nomeado o primeiro Preletor regional do Brasil e no ano
seguinte tiveram início as atividades da Seicho-no-Ie na capital paulista. Entretanto, o
primeiro fôlego religioso foi relativamente abalado pela Segunda Guerra Mundial em virtude
do esforço do Governo Vargas, aliado dos EUA, em proibir reuniões públicas em língua
japonesa devido ao estigma do “perigo amarelo” que desde a década de 1930 ganhava
expressão nos meios políticos nacionais. Nesse momento, afirma Takashi Maeyma (1967), as
atividades públicas da Seicho-no-Ie enfrentaram um momento de colapso61 e as reuniões
religiosas se restringiram a encontros discretos e clandestinos que eram realizados nas casas
dos simpatizantes durante o período noturno e longe da fiscalização do governo Vargas. Foi
durante esse período que os irmãos Matsuda migraram para Ibaiti, Paraná, onde criaram, em
1942, de forma ainda improvisada, a primeira Associação de Jovens do movimento
(MAEYAMA, 1967; MATSUDA, 2009).
Com o término da Guerra, a Seicho-no-Ie restaurou suas atividades religiosas no
Brasil em um contexto de crise identitária na colônia japonesa. Por esse motivo, a nova
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Takashi Maeyma (1967) descreve quatro momentos do desenvolvimento histórico da Seicho-no-Ie. O período
de “germinação” (1933-1941) diz respeito aos anos iniciais do movimento. O período nomeado de colapso
(1941-1945) se refere à crise das atividades do movimento em virtude da II Guerra e das imposições do governo
Vargas em relação às atividades e encontros de japoneses; nesse momento, os encontros para a leitura e
discussão de livros da Seicho-no-Ie aconteciam na clandestinidade. O terceiro período é chamado de “primeiro
avanço” (1950-1960), momento de reconhecimento da sede internacional e de ampliação das atividades do
movimento. Por fim, o “segundo avanço”, cujo início em 1960 marca de fato a entrada da Seicho-no-Ie no
campo religioso brasileiro enquanto religião de salvação universal.

107

religião teve um papel cultural fundamental para a acomodação dos imigrantes e descentes
que daquele momento em diante deveriam considerar o Brasil enquanto lar definitivo ao invés
de “pátria temporária”, como era costume anteriormente (MAEYAMA, 1983). Segundo
Maeyama (1967), em janeiro de 1951 os adeptos da nova religião organizam a União
Nacional dos Adeptos da Seicho-no-Ie com o fito de alcançarem o reconhecimento oficial da
sede central no Japão. No dia trinta de maio daquele mesmo ano, Masaharu Taniguchi
reconheceu a sede brasileira da Seicho-no-Ie. O reconhecimento, segundo Diniz (2006),
implicava também na obediência à liderança mundial. A partir de então, as atividades
religiosas da Seicho-no-Ie ganharam vigor e complexidade. Ao mesmo tempo, a instituição se
tornou uma importante depositária do capital religioso japonês, o que certamente permitia aos
imigrantes e descendentes o sentimento de vínculo identitário com a cultura nipônica.
Em 1952, o Preletor japonês Katsumi Tokuhisa foi enviado pela sede mundial ao
Brasil com o objetivo de sanar algumas tensões que existiam no interior da nova religião. No
ano seguinte, o pioneiro Miyoshi Matsuda viajou para o Japão onde recebeu instrução direta
de Masaharu Taniguchi. De volta ao Brasil em 1954, Matsuda deu início à construção da
Academia de Treinamento Espiritual de Jovens na cidade de Ibiúna, São Paulo, que foi
inaugurada no ano posterior e que é considerada um solo sagrado pelos adeptos do
movimento. Ainda em 1954 foram publicados os primeiros textos religiosos em português e,
em 1955, surge a Associação de Moços da Seicho-no-Ie, a ponta de lança na divulgação da
doutrina religiosa na comunidade brasileira.
Segundo Maeyama (1967) e Diniz (2006), o trânsito de Preletores entre Japão e
Brasil servia para reforçar o vínculo e controle da sede central no Japão. Tal vínculo foi
ampliado em 1956 quando o vice-presidente da instituição e também genro do fundador, o
jovem Seicho Taniguchi, visitou o Brasil pela primeira vez e habilitou 85 pessoas para o
exercício de divulgação doutrinária, os Dendoins, como eram conhecidos. Mais tarde, em
1963, era a vez de Masaharu Taniguchi desembarcar no Brasil onde passou três meses
realizando palestras para os entusiastas do movimento. Na ocasião, o líder do movimento
instigou seus seguidores a divulgarem a doutrina religiosa para além dos limites da
comunidade étnica japonesa. Nesse sentido, a nova religião deixou de ser apenas um
movimento étnico e curativo para se tornar uma religião de salvação universal
(ALBUQUERQUE, 1999; 2007; DINIZ, 2006;).
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Imagem 3 - Seminário na Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo, na
ocasião da visita de Masaharu Taniguchi (ao centro) em 1963

Fonte: Site da Seicho-no-Ie62

A fim de alcançar a comunidade brasileira, a Seicho-no-Ie, através de sua Associação
de Moços, deu início à divulgação da revista Acendedor em 1965. Naquele ano, segundo
Maeyama (1967), o movimento possuía cerca de 15.630 adeptos e o aumento do número de
seguidores tinha como objetivo a iluminação do povo brasileiro a partir da doutrina de
Taniguchi. Os textos traziam elementos doutrinários, depoimentos ou relatos de cura, mas
também declarações que insistiam na contribuição da Seicho-no-Ie para o progresso do Brasil.
Com forte conteúdo nacionalista, essas publicações ressaltavam a importância da obediência e
do amor à pátria de uma maneira semelhante aos princípios nacionalistas japoneses com os
quais Taniguchi esteve em afinidade mesmo depois da derrota japonesa de 1945
(MCFARLAND, 1967). Sobre isso, Maeayama (1967) afirmou que os símbolos que definiam
a identidade japonesa, em especial a reverência ao Imperador e ao Japão, foram associados
aos símbolos nacionais brasileiros.
Como tivemos a oportunidade de discutir em outro trabalho, a Seicho-no-Ie, durante
a segunda metade da década de 1960, atuou também enquanto espaço de confecção da
identidade nipobrasileira na medida em que cultivava elementos do capital religioso japonês
sem perder do horizonte o envolvimento com a sociedade brasileira mais abrangente.
(SILVEIRA, 2008). Esse expediente fez com que a Seicho-no-Ie declarasse apoio ao Governo
Militar daquela época e o representasse enquanto esforço político capaz de trazer a ordem e o
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Disponível em: http://www.sni.org.br/chonline/materias_php/academia-de-ibiuna-completa-60-anos-em2015.php. Acesso: 12 de novembro de 2015.
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progresso para o Brasil63. Shiguemi Murakami, um dos principais Preletores da instituição
naquele momento, afirmava, no terceiro número da revista Acendedor do ano de 1966:

Com a revolução de março de 1964, foram dadas decisões efetivas à política da
corrupção, que até então era a célula cancerosa da nação, e para a realização da idéia
revolucionária o Governo Castelo Branco decretou o Ato Institucional a fim de
restaurar a paz eterna no Brasil. Nós os membros da Associação dos Moços da
Seicho-no-Ie do Brasil, com os profundos respeitos, prometemos colaborar para a
concretização integral do ideal do governo. [...] O ideal do Brasil, penso eu que seja
o de uma Nação onde predomine a paz, como é simbolizado nas palavras “Ordem e
Progresso”. [...] A vontade de Deus, portando, é que todos vivam em perfeita
harmonia, amando e ajudando os próximos mutuamente. Desta verdade surgirá uma
nação ideal de “Ordem e Progresso”. Assim como não nasce luz de uma escuridão,
das idéias materialistas jamais surgirá (sic) um mundo ideal. [...] Nós somos amantes
eternos do Brasil. Amor não quer dizer tirar dos outros e sim oferecer o que
desejam. O que será que o nosso querido Brasil busca? Penso não ser uma luta de
partidos buscando o poder, nem provocação de greves para o aumento do salário.
Creio que atualmente há necessidade de um espírito de cooperação e unificação na
consciência do povo em construir uma nação perfeita, suportando todas as
dificuldades e sofrimentos (ACENDEDOR, 1966, p. 41)64.

Além do teor nacionalista, os primeiros textos da Seicho-no-Ie buscavam dialogar
com o Cristianismo. Por esse motivo, encontramos digressões religiosas de Masaharu
Taniguchi e de outras lideranças nacionais a respeito da afinidade entre a doutrina da Seichono-Ie e as doutrinas cristãs. Os primeiros números de Acendedor continuam os esforços de
exegese da doutrina cristã que Taniguchi realizava a partir da convicção da identidade comum
de todas as religiões.
Se assumirmos a leitura de Rodney Stark (2003) a respeito dos meios empregados
por novos movimentos religiosos a fim do sucesso em uma determinada paisagem religiosa, o
diálogo com o Cristianismo nos primeiros textos publicados na revisa Acendedor revelam o
interesse da Seicho-no-Ie em se acomodar à realidade brasileira através da tradução da
narrativa cristã predominante. Esse expediente favoreceu o ingresso da nova religião no
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No Japão, os valores familistas oriundos principalmente da ética da piedade filial confucionista sedimentavam
as relações políticas em virtude, principalmente, do empenho do Estado-Nação em engendrar uma ideologia
política capaz de garantir a obediência e a fidelidade dos súditos do Império. Esses princípios éticos
influenciaram a imaginação religiosa de Taniguchi e, no Brasil, serviram como meio para a acomodação dos
imigrantes japoneses e seus descentes mesmo após a derrota de 1945. A partir da ética da piedade filial, a
Seicho-no-Ie traduziu os símbolos de pertencimento ao Brasil permitindo a preservação do capital ético-religioso
que antes da guerra definiam o significado de “ser japonês” e que a partir de então também definia o significado
de ser um verdadeiro brasileiro. É importante ressaltar que a ética da piedade filial é parte fundamental da
doutrina e da prática religiosa do movimento e que ela continua ainda a alimentar o sentimento de patriotismo e
uma leitura “conservadora” (organicista) da política e das relações de poder.
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Na edição n.554 da Revista Fonte de Luz do ano de 2015 há uma reedição de outro texto de Shiguemi
Murakami intitulado “Brasil: uma nação Ideal”. O texto original, publicado na edição número 05 de 1966 , tinha
contornos anticomunistas semelhantes ao fragmento acima apresentado. Contudo, sua recente reedição suprime o
termo “comunista” sem deixar de se opor ao materialismo ou a qualquer ideia que sugira a paz através do embate
político ou da luta de classes.
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campo brasileiro na medida em que alguns traços do capital tradicional cristão eram
preservados por uma religião cuja imagem pública erigida naquele era a de “Igreja”65.
Em relação a isso, Peter Clarke observa que a habilidade em dialogar com o substrato
cultural sedimentado ao longo da história religiosa foi um elemento sociológico importante
para a acomodação de um movimento surgido alhures. Para o sociólogo inglês:

Os movimentos, a despeito de provirem de outra cultura, devem seu considerável
grau de sucesso no Brasil ao fato deles terem sido capazes de se levantar em um
substrato de crenças similar em certo sentido ao que eles ensinam. As sociedades da
América Latina e do Caribe geralmente têm um longo contato com algumas das
crenças e práticas chaves pregadas pelos novos movimentos japonese, incluindo as
ideias de reencarnação, a crença na que doenças e curas têm raízes espirituais e o
culto aos mortos através de tradições indígenas (CLARKE, 1999, p.209 – tradução
nossa)66.

A afirmação de Clarke está próxima à compreensão de Wade Clarke Roof e Robert
Carpenter (1995) a respeito do papel da paisagem religiosa receptora. Dedicando-se
exclusivamente à compreensão do desenvolvimento Seicho-no-Ie no Brasil, esses autores
destacam o histórico da paisagem religiosa brasileira no que tange ao imbricamamento de
tradições diversas no dia-a-dia dos sujeitos. Segundo eles, o sedimento que define a paisagem
religiosa brasileira é caracterizado por uma “abertura” oriunda de uma experiência histórica
de diversidade religiosa67. Em outras palavras, uma das razões para o sucesso da Seicho-no-Ie
e outros movimentos japoneses no Brasil talvez se deva à existência de um contexto onde a
pluralidade, ainda que experimentada a partir da narrativa cristã, cria um ambiente com
predisposição às inovações religiosas.
Os trabalhos de Diniz (2006) e, recentemente, de Shoji e Usarski (2014) atentam para
o papel que a atenção dispensada aos antepassados pela Seicho-no-Ie teve na acomodação do
movimento japonês à paisagem religiosa brasileira. De modo geral, a doutrina católica
referente ao zelo pelos mortos assim como as doutrinas espíritas e de religiões de raízes
65

A instituição era reconhecida como Igreja Seicho-no-Ie do Brasil.

66

Lemos no original: The movements, although from another culture, owe their success in Brazil to
a considerable degree to the fact that they were able to build on an already
existing substratum of beliefs
similar in
cert respect to the
ones they taught.
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of
sickness and healing and the cult of dead through their indigenous tradition.
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Essa observação nos remete às considerações acerca da condição religiosa brasileira que, segundo Carlos
Rodrigues Brandão, caracterizam por ser “um sistema de sentido pluriaberto, multicênico e em constante
transformação” (BRANDÃO, 2013, p.92). Em seu texto, Roof e Carpenter se aproximaram da paisagem
religiosa do Brasil a partir de algumas das reflexões de Brandão.
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africanas que tratam da influência dos mortos nessa vida criaram um ambiente favorável ao
desenvolvimento da nova religião japonesa em virtude de afinidades cosmológicas. A relação
religiosa com os mortos, que para os japoneses e descendentes está vinculada principalmente
aos princípios da piedade familial e ao budismo, é compreendida pelos adeptos brasileiros da
Seicho-no-Ie como meio de favorecer o destino da alma do morto noutro mundo, como
acontece no Catolicismo, bem como enquanto forma de aliviar o carma pessoal e colaborar
com a evolução espiritual do morto, preocupações típicas do Espiritismo Kardecista. Por
dedicar considerável atenção à relação entre essa vida e os mortos, a Seicho-no-Ie dilui
eventuais estranhamentos no interior do campo religioso nacional, ainda que seja impossível
afirmar, por razões óbvias, que o estranhamento foi completamente eliminado.
Podemos considerar também que os aspectos ético-religiosos da Seicho-no-Ie – a
“ética da harmonia” – em torno da gratidão aos antepassados e da vontade de servir
possivelmente favoreceram a acomodação do novo movimento japonês em virtude de
possíveis afinidades com a ética caritativa presente no Catolicismo e no Espiritismo e com o
arranjo familiar cristão com o qual estamos habituados. A despeito de sua particularidade
cultural, a ética do novo movimento parece ser experimentada pelos adeptos e simpatizantes
do grupo com o qual tivemos contato como algo que lhes é próximo, isto é, que não contrasta
com os valores que amealharam ao longo de itinerários religiosos anteriores. Se estivermos
corretos, a preservação de determinadas concepções éticas, um aspecto importante do capital
religioso, também foi importante para a acomodação da Seicho-no-Ie ao Brasil.

3.2.1 Os atuais rumos do movimento
Segundo um dos documentos produzidos por proeminentes lideranças da instituição
no Brasil como o fito de responder àqueles que alegavam o desvirtuamento da religião em
decorrência de adaptações (MUKAI; MURAKAMI, 2010), lemos que a acomodação à
realidade brasileira ganhou mais profundidade durante a década de 199068. A partir do ano de
1995, a recitação do Cântico Evocativo de Deus, que geralmente abre todas as cerimônias
religiosas, e do Cântico da Grande Harmonia passou a ser realizada também em língua
portuguesa e, a partir do início do século XXI, somente nessa língua, excetuando as
Associações e Núcleos constituídos exclusivamente por japoneses. À tradução desses dois
68

O documento em questão, assinado por Marie Murakami e Yoshio Mukai (2010), é parte de um conjunto de
textos publicados no Brasil e no exterior em inglês, japonês e português que respondem aos questionamentos
públicos promovidos por dissidentes ou outros membros insatisfeitos com as atuais diretrizes do movimento.
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Cânticos acrescentemos a substituição da expressão “culto aos antepassados” pela expressão
“oração de gratidão aos antepassados” que, segundo às lideranças do movimento, estava em
acordo com a cultura religiosa brasileira (DINIZ, 2006).
Por sua vez, a atual nuance ecológica contemporânea da Seicho-no-Ie encontra
ressonância na cultura brasileira em virtude do lugar que o tópico natureza ocupou ao longo
de nossa história recente, sobretudo, se tratando da influência dos debates ambientalistas e da
crítica aos aspetos destrutivos do agronegócio. Esse ambiente é fecundo para o
desenvolvimento de ecoespiritualidades que representam a relação entre humanidade e
natureza no âmbito da completude, ou seja, do compartilhamento de uma mesma essência
vital sagrada. Nesse sentido, as atividades da Seicho-no-Ie do Brasil na contemporaneidade
não apenas reverberam as preocupações de Masanobu Taniguchi em torno da “Ecologia
Profunda”, mas também expressam demandas referentes ao ambientalismo que se tornou, nos
últimos anos, uma bandeira política69.
No início desse século, segundo Shoji e Usarski (2014), a Seicho-no-Ie contava com
cerca de 2000 centros de divulgação religiosa e com cerca de cinco mil pessoas responsáveis
pela administração e ministração da doutrina. Em 2005, segundo dados obtidos por Edileia
Mota Diniz (2006) junto à nova religião, o número de divulgadores e preletores alcançou
30.000 pessoas. Por sua vez, o número das Academias de Treinamento Espiritual onde se
realizam os principais eventos de aprimoramento religioso atingiu recentemente o total de
sete, o que parece testemunhar algum tipo de expansão ao longo do território nacional70.
O número de adeptos de novas religiões, no geral, é controverso em virtude do
regime de envolvimento que esses grupos estabelecem (BAKER, 2012). Em nosso caso, o
problema da quantificação está relacionado a vários fatores, em especial, ao tipo de vínculo
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O vínculo com questões políticas e identitárias também pode ser constatado na “Cerimônia em Memória das
Almas dos Povos Escravizados”. Realizada em algumas academias de treinamento junto à Cerimônia de
Memória aos Antepassados, esse evento, segundo o site oficial da Seicho-no-Ie do Brasil, busca reverenciar a
memória dos povos indígenas e africanos que foram escravizados no Brasil. Essa cerimônia acontece no dia de
finados e sua quarta edição aconteceu em novembro de 2015. Conforme entendemos, trata-se de um inciativa
que visa acomodar a narrativa religiosa à memória histórica brasileira. Sobre a questão étnica brasileira, é
interessante mencionar que a compreensão da Seicho-no-Ie se define pela ideia de que todas as etnias coabitam
pacificamente o Brasil, conforme ilustra a capa número 211 da revista Pomba Branca publicada em fevereiro de
2003. No caso específico dos negros, outra capa do número 155 da mesma revista, publicada em maio de 1998,
traz a Princesa Isabel como exemplo de amor. Em seu interior, lemos que a abolição da escravidão em 1888 foi
realizada por uma mulher forte, sensível e amorosa. As capas aludidas estão nos apêndices da tese.
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Ao todo, existem sete Academias de Treinamento Espiritual em todo território nacional. São elas: Academia
de Ibiúna (SP), Academia de Santa Tecla (RS), Academia de Santa Fé (BA), Academia de Curitiba (PR),
Academia da Amazônia, localizada em Belém (PA), Academia de Minas Gerais, localizada em Belo Horizonte
(MG) e a Academia de Goiás, localizada em Aparecida de Goiânia (GO). Estas duas últimas ainda estão em fase
de consolidação.
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que o sujeito possui com a nova religião, variando de “simpatizante”, “associado à Missão
sagrada”, “divulgador” e “preletor”, e ao status do movimento enquanto “filosofia de vida”,
termo geralmente empregado por simpatizantes, mas também em processos de recomposição
de novos sentidos para a religiosidade. Por se tratar de um grupo não-sectário, a Seicho-no-Ie
pode ser vista por alguns, sobretudo para os iniciantes, enquanto um suporte à religião
primária. Outros podem se envolver com a nova religião apenas tangencialmente, ou seja,
participando esporadicamente das reuniões do grupo sem que isso signifique o abandono de
outras atividades religiosas. Além disso, estamos inclinados a considerar, a partir de nossa
experiência com os adeptos de Goiânia, a existência de um “circuito de espiritualidades
psicoterápicas” que cria condições favoráveis para a circulação de textos da Seicho-no-Ie sem
que isso signifique adesão exclusiva e ou longeva ao movimento71.
Segundo Masako Watanabe (2008), a Seicho-no-Ie possui cerca de um milhão e
duzentos mil membros no Brasil, o que para nós ainda parece um número bastante elevado
tendo em vista os números da tabela acima e o fato do último censo religioso sequer
mencionar o grupo religioso em tela. A única nova religião japonesa que apareceu na
contagem recente foi a Igreja Messiânica (Sekai Kyuseikyô) que, segundo os dados, possuía
naquela época cerca de 103.710 membros (IBGE, 2013).
Se a Seicho-no-Ie possuísse a quantidade de adeptos que Watanabe menciona, como
explicar a ausência plena do grupo nos dados disponibilizados pelo censo? A explicação mais
plausível para esse fato talvez possa ser encontrada no múltiplo-pertencimento e na concepção
de que a Seicho-no-Ie é mais uma filosofia de vida do que uma religião no sentido tradicional
do termo. Sobre isso, Ediléia Mota Diniz (2006) alega que desde 2004 a instituição
recomenda aos seus seguidores que se declarem adeptos da Seicho-no-Ie quando interpelados
a respeito da confissão religiosa, uma observação que verificamos entre os adeptos
goianienses que insistiram na natureza religiosa do movimento.
No site oficial da Seicho-no-Ie no Japão é possível encontrar um número mais
moderado a respeito da quantidade de membros em todo o mundo, a despeito da falta de
precisão quanto ao total de adeptos no Brasil. Segundo a tabela, existem cerca de 1.683. 227
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Nossa observação se deve ao fato de que encontramos adeptos e simpatizantes da Seicho-no-Ie envolvidos
com práticas psicoterapêuticas que focalizam o autoaperfeiçoamento. Esses sujeitos alegaram algum grau de
envolvimento com organizações ou grupos como a Pro-Vida Integração Cósmica, o Ho’oponopono, à
Programação Neurolinguística e às instituições promotoras do Coaching. Sobre esse último, uma técnica
comum entre profissionais vinculados ao empreendedorismo, ouvimos que tudo aquilo que aprenderam na
Seicho-no-Ie a respeito da autoconfiança era ministrado nos cursos de Coaching realizados em Goiânia.
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de membros do grupo em todo o mundo. Entre eles, 651.119 vivem no Japão e os outros
1.032 vivem em outros países.

Tabela 1 - Dados gerais da Seicho-no-Ie International Head Quarter

Fonte: site oficial da Seicho-no-Ie72

Caso estejam corretos, os dados dessa tabela sugerem que o número de adeptos da
Seicho-no-Ie no Brasil não alcança o total de um milhão de membros em todo país, o que nos
parece razoável considerando as especificidades de um movimento que não coage ao
pertencimento exclusivo, que alega a unidade de todas as religiões, que para muitos é mais
uma “filosofia de vida” e que, não menos importante, dista em pontos sensíveis da narrativa
predominante no interior da paisagem religiosa brasileira. Além disso, o número de adeptos
do movimento também deve ser considerado levando-se em conta que o mercado religioso
brasileiro é bastante competitivo e que muitas Igrejas Pentecostais parecem oferecer bens de
salvação muito semelhantes aos da Seicho-no-Ie no tocante às expectativas de sucesso nesse
mundo.
Um importante recurso de divulgação encontrado pelo movimento religioso é a mídia
e, mais recentemente, as redes sociais (e.g. facebook, youtube, twitter, blogs, etc.). Os
programas de TV da Seicho-no-Ie são exibidos em diversos canais abertos e fechados no
Brasil. No youtube novos programas religiosos são exibidos todos os dias. Esse dado é
interessante para pensarmos a preocupação dessa e de outras novas religiões em estabelecer
estratégias de proselitismo mais amplas.
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Disponível em http://www.seicho-no-ie.org/eng/whats_sni/index.html. Acesso em 12 de novembro de 2015.
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3.2.1.1 Filosofia de Vida ou religião?
A condição de “filosofia de vida” merece ainda considerações à luz de algumas
especificidades do processo de acomodação. A expressão aparece frequentemente entre os
participantes do movimento, com maior intensidade entre os simpatizantes que em alguns
casos podem ter chegado à Seicho-no-Ie em virtude de sua disposição para a experimentação
religiosa e pela busca por uma espiritualidade que lhes parece menos austera ou “fechada”.
Entretanto, a expressão “filosofia de vida” também é frequente entre os participantes de longa
data e mesmo preletores, a despeito do esforço de agentes religiosos ao longo da última
década em identificarem o movimento como uma “religião” (DINIZ, 2006).
Como dissemos, essa concepção está muito próxima ao termo “espiritualidades”.
Ambos representam as recomposições que a vida religiosa e mesmo o conceito de religião
experimentam na modernidade, uma leitura que nos aproxima da concepção construcionista
discutida anteriormente a partir das observações de James Beckford (2008). Adotar o “termo
filosofia de vida” é um meio de ressaltar qualidades que não são encontradas pelos sujeitos
em outros grupos religiosos representados como tradicionais, incompletos ou distantes
daquilo que alguns indivíduos compreendem enquanto necessidade do mundo contemporâneo
– daí a razão de “filosofia de vida” ser sinônimo de abertura e flexibilidade, ambos
marcadores da diferença presente nas entrevistas que realizamos.
Essa questão é bastante interessante porque revela as recomposições institucionais e
estratégias de envolvimento com a paisagem local. Se a condição de “filosofia de vida”
parecia mais interessante no passado recente, o reconhecimento como uma “religião” se
tornou mais relevante na medida em que essa identidade tem uma carga semântica muito
maior do que a primeira. Segundo nos parece, a condição de “filosofia de vida” foi útil no
passado como um meio de alcançar adeptos e simpatizantes sem que isso significasse algum
tipo de fricção com a religiosidade majoritária que até algum tempo era um poderoso traço da
identidade nacional e a principal medida para eventuais estranhamentos. Porém, na medida
em que a diversidade passa a definir a paisagem religiosa, assumir-se também como uma
verdadeira “religião” parece um gesto menos problemático e que certamente está em
afinidade com um público brasileiro que não relaciona a expressão “filosofia de vida” à
experiência religiosa. A identidade como “religião” constitui, portanto, um capital simbólico
que amplia a acomodação da Seicho-no-Ie às nuances mais recentes da paisagem brasileira73.
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Se nossa inferência estiver correta, é possível conjecturar que o conceito “religião” talvez ocupe hoje um
espaço ainda mais relevante no imaginário coletivo do que antes, quando o catolicismo era majoritário e sua
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Por outro lado, manter a identidade de “filosofia de vida” é um meio para ressaltar o
aspecto não-sectário e a concepção de que na Seicho-no-Ie se encontra a essência de todas as
religiões. Ser uma “filosofia de vida” faz da nova religião um destino possível para sujeitos
interessados em experimentar o sagrado além das possibilidades oferecidas pela religião
tradicional, e também favorece múltiplos pertencimentos. Esse aspecto da Seicho-no-Ie faz
dela uma possibilidade principalmente para aqueles que tendem a se definir como “sem
religião”, uma fatia da sociedade brasileira que quintuplicou de tamanho nos últimos trinta
anos ao se mover de 1,6% para 8,1% da população de nosso país (MARIANO, 2013).
De qualquer forma, as ponderações da instituição e de seus adeptos a respeito da
identidade do grupo como “filosofia de vida” e ou “religião” não evidenciam apenas o esforço
em favor de uma narrativa aceitável, menos estranha ou competitiva; como entendemos, essa
situação testemunha principalmente as recomposições da maneira com que lidamos com o
sagrado na modernidade.

3.2.1.2 Cisões e os desafios para a acomodação
Assim como no Japão, os novos rumos da Seicho-no-Ie provocaram no Brasil
algumas contendas internas que instigaram questionamentos e rupturas com a instituição
religiosa no afã do reestabelecimento da doutrina original. Como entendemos, as cisões foram
consequência do atual processo de negociação entre o global e o local que, segundo os grupos
refratários às mudanças, desvirtuou o conteúdo original.
Os dissidentes no Japão criaram então o movimento Masaharu Taniguchi Sensei o
Manabu Kai, cujo significado é “Associação Para o Estudo Sobre o Mestre Masaharu
Taniguchi”
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. A despeito de não se considerar um movimento sectário – o termo “seita”,

como sabemos, é pejorativo no Brasil da mesma forma que cult na América do Norte – o
grupo dissidente pretende retomar o que entende ser a verdadeira doutrina de Masaharu
Taniguchi75 e acusa Masanobu Taniguchi de desvirtuar a doutrina do mestre fundador e de
posição não parecia ameaçada. Isso significa também que ter uma “identidade religiosa” é um importante valor
no interior do campo religioso.
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Além do Manabu Kai, encontramos na internet o endereço de um grupo intitulado Seicho-no-Ie Templo
Sumiyoshi. Assim como o primeiro grupo, o Templo Sumiyoshi, segundo nos informa sua página na internet
(http://www.templosumiyoshi.org.br/), alega continuidade com a doutrina original de Masaharu Taniguchi e
recusa os ensinamentos posteriores bem como enfatiza o uso de língua japonesa nas principais cerimônias. Ainda
segundo a página do grupo, sua liderança mundial está nas mãos de Kiyoshi Miyazawa, ex-presidente da Seichono-Ie na Austrália e cunhado de Masanobu Taniguchi.
75
A disposição ao retorno à origem e a tensão com qualquer disposição contemporizadora são traços que, do
ponto de vista da sociologia da religião, fazem do Manabu Kai uma seita se por esse conceito entendermos a
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impor adaptações que esvaziam a doutrina religiosa de seu sentido espiritual mais profundo,
em especial, no que toca ao uso de termos traduzidos para o português e na inserção de temas
ecológicos. Os dissidentes brasileiros possuem conexões com os confrades japoneses e algum
vínculo com Takeyasu Taniguchi, outro neto do mestre fundador que não reconhece, pelo
menos até onde alcançamos, a herança espiritual de Masanobu Taniguchi. Juntos, chegaram a
realizar dois grandes encontros nacionais no Estado de São Paulo nos anos de 2014 e 201576.
Liderados no Brasil por Osvaldo Muharara, psicólogo e antigo Preletor de prestígio
da Seicho-no-Ie que teve a oportunidade de receber ensinamentos diretamente de Masaharu
Taniguchi no Japão, o que certamente o reveste de autoridade doutrinária, os dissidentes
entendem que a ênfase atual nos conteúdos ecológicos, as traduções de expressões da língua
japonesa para o português77 e a acomodação de determinas concepções doutrinárias para o
universo religioso brasileiro, como é o caso da substituição do “culto aos antepassados” típico
do repertório religioso japonês para “oração pelos antepassados”, são desvios que ignoram o
legado e a missão espiritual do fundador da nova religião. De forte contorno étniconacionalista, o grupo estimula também o retorno às origens através da leitura literal do Kojiki
(Crônica das Coisas Antigas, em português), a obra mitológica que durante o início da
modernidade foi um dos suportes ideológicos do Estado teocrático e autoritário japonês e que
nas falas de Murahara são evocadas com o intuito de enfatizar os “valores japoneses”78.

iniciativa desviante que procura o retorno a uma suposta aurora de pureza doutrinária ameaçada por
acomodações à realidade “mundana”, como discutiu Ernest Troeltsch (1992).
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Tais atritos se materializaram ainda na disputa jurídica a respeito do direito editorial da coleção A Verdade da
Vida, que, como sabemos, é a obra máxima da “imaginação religiosa” de Masaharu Taniguchi. Desde 2009, isto
é, no ano da acessão de Masanobu à condição de Supremo Presidente Mundial, a instituição trava uma batalha
pelos direitos autorais contra a Seicho-no-Ie Shakaijigyodan (Fundação das Atividades Sociais da Seicho-No-Ie),
instituição outrora vinculada à nova religião e que alega ter a posse dos direitos autorais dos escritos de
Masaharu Taniguchi. O grupo insiste na publicação de textos fieis aos escritos originais, entre eles, o trecho do
primeiro capítulo do décimo sexto volume de A Verdade da Vida que apresenta o teor nacionalista da doutrina de
Masaharu Taniguchi e sua exegese imperialista a partir da mitologia Kojiki (Crônica das Coisas Antigas, em
Japonês), que durante o período nacionalista sustentava a teocracia japonesa.
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A recusa pelo uso de expressões em português repousa na ideia da sacralidade da língua japonesa enquanto a
única que pode com precisão descrever a profundidade do sagrado. É por esse motivo que as prática recitativas
devem ser feitas em japonês já que, segundo Murahara, não há uma tradução equivalente à original.
78
Nos vídeos do Manabu Kai disponíveis em sua página no Youtube é possível encontrar referências ao Kojiki e
à valorização das “coisas japonesas” em um sentido essencialista semelhante à “teoria do japonês” (nihonjin-ron,
em japonês). É interessante notar nesses vídeos que há a ideia de que os japoneses têm uma compreensão maior
da doutrina original da Seicho-no-Ie e que por isso eles são mais preparados para transmiti-la. Mesmo adeptos
brasileiros sem descendência japonesa parecem comungar dessa ideia. Na página do grupo na rede social
Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=5DFgfb9YBu0) encontramos o relato de experiência de uma
adepta sem descendência japonesa que exalta os valores da espiritualidade japonesa. A adepta chega a dizer que
a aplicação dessa espiritualidade pode tonar o Brasil um “Grande Japão” tal como sugeria Taniguchi durante as
primeiras décadas do movimento. Na página eletrônica da filial em Minas Gerais (http://manabukaimg.com.br) é
possível ler que uma das metas do grupo é “O reestabelecimento da corrente original e a manifestação do Jissô
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Um conjunto de documentos foi produzido pela Sede Internacional da Seicho-no-Ie e
pela filial no Brasil para responder às afrontas públicas que surgiram no Japão e que cruzaram
o mundo até encontrarem a audiência em que hoje se encontra a maioria dos membros do
movimento religioso. Esses textos tentam responder às dúvidas sobre direitos autorais ao
mesmo tempo em que apresentam uma resposta àqueles que alegam o desvirtuamento da
doutrina em virtude do uso de terminologias e expressões traduzidas para a língua portuguesa.
Ao responder às acusações que afirmavam que a atual liderança desvirtuou o sentido
verdadeiro das cerimônias e práticas religiosas, um argumento que não é exclusivo dos grupos
desviantes, Marie Murakami e Yoshio Mukai, que naquela época ocupavam respectivamente
os cargos de Diretora-Presidente da Seicho-no-Ie do Brasil e Presidente Doutrinário da
Seicho-no-Ie para a América Latina, argumentavam:
A SEICHO-NO-IE DO BRASIL iniciou os estudos sobre a revisão das “cerimônias”
e “práticas” no ano de 2001. Decorridos 10 anos, os estudos continuam sendo
realizados. Estes estudos abrangem diversos aspecto. [...]Desta forma, a maneira de
conduzir as “cerimônias” e “práticas” foram sendo implementadas, refletindo os
resultados de estudos realizados até então, o que resultou na aprovação que podemos
observar. Contudo, as “cerimônias” e “práticas” realizadas pela SEICHO-NO-IE DO
BRASIL não são “formas cabais”. Para todos os efeitos, elas pertencem à “etapa
atual”, o que equivale dizer que são “provisórias”. O Conselho Doutrinário
Organizacional Central da SEICHO-NO-IE DO BRASIL continuará realizando
estudos necessários em conformidade com os “Pensamentos básicos em relação aos
cerimoniais da Seicho-no-Ie”, buscando as “cerimônias” e “práticas” adequadas ao
nosso país (MUKAI; MURAKAMI, 2010, p.07, grifos no original).

O fragmento acima evidencia os aspectos da história mais recente da Seicho-no-Ie e
exemplifica as dificuldades e contradições enfrentadas por um novo movimento religioso que
se desenvolveu de forma mais ampla em outro país cuja cultura religiosa é profundamente
distinta daquela de seu berço. Por outro lado, o dilema da acomodação inerente ao atual rumo
do processo da glocalização expressa as dificuldades que o empenho reformador pode
encontrar junto àqueles que são profundamente zelosos do legado religioso do fundador do
movimento. Em outras palavras, o que está em jogo é a legitimidade espiritual do ímpeto
reformador promovido por Masanobu Taniguchi.
Como argumentaremos no capítulo vindouro, parece-nos possível considerar que ao
longo de sua história, sobretudo a partir de sua inscrição no mundo global, a Seicho-no-Ie teve
– e ainda tem - que irremediavelmente conjugar o ímpeto étnico-religioso das primeiras
décadas e a pretensão à condição de religião de salvação universal, de atuação planetária e

como Reino do Imperador”. Para nós, esses fatos testemunham o sectarismo etnocêntrico e o teor orientalista dos
grupos dissidentes.
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que reclama para si a condição de “super-religião” (MAEYAMA, 1967; ALBUQUERQUE,
1999; DINIZ, 2006) dotada da suposta identidade comum a todas as religiões.

3.3 A Seicho-no-Ie em Goiânia
Assim como no restante do Brasil, as atividades religiosas da Seicho-no-Ie em
Goiânia tiveram início a partir do empenho de imigrantes japoneses e seus descentes.
Igualmente, suas atividades em língua portuguesa, responsáveis por tornar a nova religião
uma verdadeira religião de salvação universal, foi tributária do esforço das gerações mais
jovens inscritas em uma realidade social mais ampla que aquela experimentada a partir das
colônias de imigrantes.
Até o momento, não existem trabalhos no âmbito acadêmico sobre o
desenvolvimento histórico da instituição em Goiás e em Goiânia, em específico. Por esse
motivo, tivemos que nos valer de depoimentos de membros da Seicho-no-Ie e também da
memória de alguns descentes da geração pioneira que nos informaram sobre as primeiras
atividades do grupo antes mesmo de sua constituição como uma instituição religiosa
propriamente dita. Grosso modo, o desenvolvimento da Seicho-no-Ie em Goiânia atravessou o
mesmo percurso da instituição em âmbito nacional no que toca à transição de sua condição
étnica para uma religião de salvação universal que acolheu, a partir da década de 1960,
adeptos brasileiros de origem não-japonesa (ALBUQUERQUE, 1999).
Apesar de sua condição enquanto capital, Goiânia não foi a primeira cidade onde se
desenvolveram as atividades da Seicho-no-Ie. Segundo os relatos que colhemos, as primeiras
manifestações de contado e adesão à doutrina aconteceram na região do Vale do São Patrício,
especificamente no povoado Córrego Rico, pertencente ao município de Nova Glória, e em
Ceres. Além dessa região, as cidades de Inhumas e Nerópolis são mencionadas em conversas
que tivemos com membros da nova religião79. Essas cidades abrigaram várias famílias
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A imigração japonesa para Goiás teve um início bastante tímido já no início da década de 1920 (MOTA,
2008). A primeira colônia de fato é organizada em 1929 a partir de um projeto patrocinado pelo Senador Antônio
Ramos Caiado, a Colônia Cerrado, localizada em um distrito homônimo pertencente ao município de Anápolis.
No ano seguinte, chegaram as primeiras famílias de agricultores interessadas na possibilidade de se tornarem
proprietárias de terras férteis. Segundo relata Fátima Alcídia Costa Mota (2008), a colônia do distrito de Cerrado,
atualmente Nerópolis, fracassou em virtude principalmente da total falta de apoio do Governo de Goiás. Outras
questões relacionadas à legalidade fundiária também parecem ter influenciado o malogro. Por essa razão, muitas
famílias se dispersaram pelas cidades vizinhas na região do Mato Grosso Goiano, entre elas, Inhumas, Anápolis,
Goiânia e Goianápolis onde se dedicaram principalmente à horticultura. Ainda segundo Mota, outras famílias de
imigrantes não se estabeleceram na aludida colônia e se fixaram ao longo da via férrea, em especial, nas cidades
de Goiandira e Pires do Rio. Outros, por sua vez, seguiram para a região do Vale do São Patrício situado na
região central de Goiás.
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japonesas que fizeram a marcha para o oeste em busca de melhores condições de vida.
Membros de famílias de imigrantes da primeira geração, isto é, os isseis, atuavam como
depositários da memória religiosa japonesa, o que garantia ao movimento bastante incipiente
naquela época um forte contorno étnico. Até onde alcançamos, os pioneiros no Estado de
Goiás eram oriundos das famílias Kuwai, Fujioka, Inuzuka, Gondo e, sobretudo, da família
Sumihara.
Dentre as personalidades pioneiras, podemos destacar os agricultores Takeu
Sumihara e Masumi Gondo, também conhecido como “Seu Maurício”. Ambos, segundo
ouvimos, foram os primeiros articuladores e propaladores do movimento nas décadas de 1960
e 1970 na cidade de Goiânia. Segundo ouvimos da senhora nonagenária Sumiê Sumihara,
nora e herdeira do carisma taumatúrgico de Takeu Sumihara e que até hoje é uma referência
para aqueles que precisam de orientação espiritual, os dois pioneiros foram responsáveis por
coletar doações para a construção da primeira edificação da Seicho-no-Ie onde hoje se
encontra o Núcleo Bandeirantes, no setor Universitário, em 1968.
O papel de Takeu Sumihara foi notável sobretudo porque ele foi o primeiro Preletor
do movimento em Goiás. Sumiê Sumihara nos relatou80 que seu sogro aderiu à Seicho-no-Ie
após se curar de um câncer intestinal na década de 1950. Naquela época, Takeu Sumihara
havia se dirigido para a cidade de Palmelo, no interior de Goiás, em busca de tratamento com
um médium espírita81. Segundo sua nora, naquela época ele recebeu a visita de membros da
família Fujioka que residiam em Ceres e que lhe presentearam com uma publicação da
Seicho-no-Ie, possivelmente o primeiro volume de A Verdade da Vida. Após a leitura, Takeu
Sumihara assimilou a doutrina a respeito da condição ilusória da doença. A partir de então,
Sumihara se declarou curado da doença que o acometia e por esse motivo se predispôs a levar
a doutrina de Taniguchi para as demais famílias de japoneses que viviam no Vale de São
Patrício.
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Infelizmente a senhora Sumiê Sumihara não nos permitiu gravar sua entrevista. Os dados por ela relatados
foram organizados por nós com o objetivo de historicizar o surgimento da Seicho-no-Ie no Brasil em Goiás. De
qualquer forma, somos eternamente gratos a essa pioneira por ter nos recebido gentilmente em sua casa, um
espaço histórico no âmbito do desenvolvimento da nova religião em Goiânia.
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Até onde alcançamos, não há trabalhos acadêmicos a respeito da conexão entre o Espiritismo e o
desenvolvimento da cidade de Palmelo. No site de divulgação espírita dessa cidade (http://www.palmelo.com/),
consta que seu primeiro povoamento surgiu em virtude da existência de um centro espírita fundado pelo médium
mineiro Jerônimo Cândido Gomide (1889-1991) na Fazenda Palmelo, em 09 de fevereiro de 1929. Naquela
época, essa fazenda fazia parte do município de Pires do Rio. O Centro Espírita Luz da Verdade parece ter
atraído uma grande quantidade de pessoas que procuravam pela cura de seus males. Gomide foi discípulo do
proeminente líder espírita Eurípedes Barsanufo (1880-1918), fundador, em 1906, do colégio Allan Kardec, em
Sacramento, Minas Gerais.

121

A partir desse momento, por volta de 1958, Takeu Sumihara, que não falava
português, deu início a trabalhos curativos no povoado de Córrego Rico evidenciando assim a
relevância do aspecto taumatúrgico da doutrina de Masaharu Taniguchi a que aludimos
anteriormente. Ao lado dele estava sua nora Sumiê Sumihara que quase sempre atuava como
tradutora. Sumihara fazia partos, recomendava remédios caseiros e fazia curas através do kiai,
palavra mágico-religiosa emitida logo depois da oração Cântico Evocativo de Deus e que não
é usada frequentemente nos dias de hoje. Sumihara ainda recomendava a reverência aos
antepassados e a realização da entonação Jissô Enman Kanzen (Imagem Verdadeira,
Harmonia e Perfeição, em português). Segundo a senhora Sumiê Sumihara, seu sogro se
tornou uma referência taumatúrgica em toda a região e alegava que não era ele o responsável
pela cura, mas Deus. Em virtude de problemas econômicos em sua lavoura de café, Takeu
Sumihara teve que migrar para Goiânia. Sua nora nos conta que naquela época eles viviam em
uma família extensa em Córrego Rico e que no início o patriarca resistiu à mudança. Apesar
disso, em 30 de julho de 1960 a família Sumihara chegou a Goiânia onde arrendou um
quinhão de terra chamado de Chácara Santa Rita, na atual via que liga Goiânia à cidade de
Guapó. Mais tarde, a família adquiriu uma chácara na via que liga Goiânia à cidade de
Inhumas, uma cidade onde moravam japoneses da família Kuwai e Watanabe que também
estavam vinculadas às atividades da Seicho-no-Ie82. Por fim, a família Sumihara decidiu
comprar uma residência no Setor Campinas onde realizavam vários encontros religiosos
durante os primeiros anos da década de 1960.
Takeu Sumihara continuou realizando suas atividades curativas em Goiânia. No
início da década de 1960 – não obtivemos a data precisa – ele recebeu o título de primeiro
Preletor e oficiante de cerimônias da Seicho-no-Ie em Goiás. Segundo Sumiê Sumihara, seu
sogro se juntou aos senhores Masami Gondo, Kenji Inuzuka e Satoshi Fujioka para divulgar a
doutrina à comunidade japonesa goianiense, o que indicia o vínculo entre a nova religião e a
identidade étnica. O entusiasmo desses agentes foi responsável pela primeira visita de
Miyoshi Matsuda à cidade de Goiânia em 1965. Naquela ocasião, a casa de Takeu Sumihara,
localizada no setor Campinas, onde até hoje vive sua nora, sediou um dos primeiros
momentos de organização estrutural da Seicho-no-Ie. Consta ainda que algumas das primeiras
reuniões ao longo da década de 1960 aconteciam também onde se encontrava o antigo
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As referências sobre o Templo da Seicho-no-Ie em Inhumas são desencontradas e não encontramos depoentes
com dados precisos. Acredita-se que ele foi uma das primeiras edificações da nova religião japonesa em Goiás e
que possivelmente foi levantado na década de 1960. As famílias Kuwai e Watanabe foram responsáveis por sua
existência.
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Açucareiro Ouro Preto, pertencente à família Fujioka, no setor Campinas, que naquela época
era um dos mais importantes polos comerciais da capital goiana.
Além dos trabalhos de Takeu Sumihara, é importante mencionar o papel do senhor
Masumi Gondo, também conhecido por “Seu Maurício” pelos seguidores mais velhos,
incluindo os que não têm descendência japonesa. Em virtude do ofício de feirante, Gondo
falava português e sua condição lhe ajudou a propalar a doutrina religiosa além dos limites
étnicos. Todos os membros mais velhos da instituição que entrevistamos ou simplesmente
consultamos sobre o histórico da nova religião em Goiás são categóricos em identificá-lo
como um dos mestres religiosos ao longo das décadas de 1970 e 198083. Consta que seu
trabalho religioso consistia em divulgação da revista Acendedor, aconselhamentos espirituais
e na realização de reuniões na sala de sua casa localizada onde hoje se encontra o Parque
Areião, no Setor Pedro Ludovico.
Como mencionamos, a primeira edificação para finalidade exclusivamente religiosa
da Seicho-no-Ie em Goiânia foi levantada em 1968 e até hoje ela é reconhecida como o
“núcleo dos japoneses”. Entretanto, durante a década seguinte, várias reuniões religiosas
passaram a acontecer ao longo de toda a cidade em casas de adeptos, academias de artes
marciais e também em espaços cedidos por escolas. Segundo nos confidenciou o senhor Keiji
Iwamono, um octogenário oriundo de uma importante família de japoneses, a primeira
associação em língua portuguesa foi estabelecida na propriedade de seu pai, o senhor Ichiji
Iwamoto, um xintoísta residente em Goiânia desde 1939 e notável por ter sido um dos
fundadores da Associação Nipo-brasileira de Goiás na cidade de Goiânia. O terreno
conhecido pelo nome de Chácara do Japonês, onde hoje existe o Setor Sol Nascente, serviu no
início da década de 1980 como um espaço de iniciação para um grande número de sujeitos
interessados na religião japonesa. Até hoje, rituais de cerimônia aos antepassados são
mensalmente conduzidas por oficiantes da Seicho-no-Ie na propriedade do senhor Keiji com o
fito de reverenciar seus pais.
A partir da ampliação de seus esforços de divulgação junto à comunidade goianiense,
as atividades da Seicho-no-Ie se estruturam ao longo das décadas de 1980 e 1990. Foram
criados vários núcleos na capital goiana bem como foram recrutados novos Preletores
oriundos principalmente da classe de profissionais liberais. Em 1984, Myoshi Matsuda
retorna a Goiânia na ocasião do Seminário de Luz, um evento anual realizado nas regionais
83

Gondo também falava japonês. Segundo nos confidenciou uma das adeptas que não quis conceder entrevista,
ele teria sido um dos primeiros a manifestar alguma indignação em relação às traduções de conceitos religiosos
do japonês para o português.
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em todo o Brasil. Consta ainda que na década de 1990 e início dos anos 2000 as práticas
religiosas foram cada vez mais adequadas ao capital religioso com o qual o público brasileiro
é familiarizado, daí o motivo pelo qual o Cântico Evocativo de Deus e a recitação da
“Imagem Verdadeira, Harmonia e Perfeição” serem realizados em português. O mesmo
certamente pode ser dito em relação à “Cerimônia de Culto dos antepassados” que foi
renomeada por “Cerimônia de Gratidão aos Antepassados” (DINIZ, 2006). A mudança, vale
ressaltar, causou algum estranhamento no início mesmo entre aqueles que não tinham
descendência japonesa, o que certamente indicia algum grau de orientalismo religioso.
Grosso modo, os novos adeptos do movimento são oriundos, como era de se esperar,
do Catolicismo e também do Espiritismo, como ainda veremos ao nos debruçamos sobre as
entrevistas84. A despeito de ser equivocado afirmar que todos os membros e simpatizantes da
nova religião japonesa eram oriundos da classe dos profissionais liberais, é importante dizer
que os membros que mais se destacam são professores, administradores, comerciantes,
médicos, dentistas e advogados, em grande parte do sexo feminino. Segundo entendemos,
essa configuração social não diz respeito apenas à óbvia afinidade entre a doutrina religiosa e
o ethos do profissional liberal, mas também à própria dinâmica social goianiense que
experimentou nas últimas décadas transformações que fizeram da classe média um dos
principais, senão o principal, nicho social para a proliferação de religiões orientais, práticas
alternativas e espiritualidades, como acontece, via de regra, com qualquer metrópole moderna.
A quantificação dos adeptos do movimento em Goiânia também é um
empreendimento complexo já que o grupo religioso não aparece nos dados do último censo
realizado em 2010. Como já argumentamos, grande parte da dificuldade de obtenção de
informações mais claras sobre o número de adeptos advém do fato de que não existe um único
regime de envolvimento e participação religiosa. Além dos Preletores responsáveis pela
ministração dos conteúdos religiosos nas cerimônias e eventos públicos existem os
Divulgadores, os Associados à Missão Sagrada de Iluminação da Humanidade e os
simpatizantes, o grupo de participantes mais fluído e cujo regime de envolvimento é o mais
difícil de ser mapeado quantitativamente. A situação do múltiplo pertencimento e a concepção
de que a Seicho-no-Ie não é uma religião, mas uma “filosofia de vida” ou “espiritualidade”,
dificultam ainda mais o esforço de quantificação. Outro empecilho está relacionado ao fato de
84

Segundo os dados do último censo, o número de Católicos em Goiânia é de 662.570 pessoas. Os Evangélicos
totalizam cerca de 422.455 pessoas enquanto Espíritas totalizam cerca de 55mil pessoas. Assim como no senso
nacional, a Igreja Messiânica no Brasil é a única nova religião que aparece no censo religioso goianiense,
totalizando cerca de 313 pessoas de um total de 804 pessoas que se declaram vinculadas à alguma nova religião
de origem oriental. Sujeitos que declaram múltiplo pertencimento ou que são tabulados enquanto “sem religião
definida” totalizam cerca de 8.741 pessoas.

124

que alguns dos participantes dos encontros e atividades religiosas realizadas em Goiânia são
oriundos das cidades do interior do Estado, entre elas, Caldas Novas, Jataí, Anápolis, Iporá,
Inhumas e outras.
Segundo fomos informados por uma das preletoras atuantes no Núcleo Central em
Goiânia, a nova religião teria entre oitocentos e mil membros incluídos nas categorias acima
listadas. Esse número é bastante questionável se levarmos em consideração que a quantidade
de sujeitos presentes na principal atividade semanal realizada pela instituição, o Domingo da
Seicho-no-Ie, dificilmente chega a 80 pessoas, segundo observamos ao longo de nossa
participação. Conforme nos informou a senhora Odária da Conceição Guimarães, Supervisora
Administrativa e Doutrinária da Regional Goiás, existem 1196 sujeitos associados à Missão
Sagrada, sendo a maioria deles atuantes e Goiânia, e 43 Associações Locais em todo o Estado
de Goiás. Levando em consideração que cerca de 804 indivíduos se declararam pertencentes a
alguma nova religião oriental no censo de 2010, é possível conjecturar que o número de
adeptos em Goiânia que participam com regularidade das atividades da Seicho-no-Ie não dista
muito do total de pessoas que se declaram vinculadas à Igreja Messiânica - trezentas e treze
pessoas. Nesse sentido, é possível que a informação a respeito do número de adeptos na casa
de mil pessoas inclua o total de Preletores, Associados à Missão Sagrada e Divulgadores em
todo o Estado de Goiás que participam dos principais eventos promovidos pela Regional
Goiânia que são frequentemente realizados na capital do Estado. Esse número certamente
seria maior se fossem contabilizados os simpatizantes. De qualquer forma, a veracidade desse
dado só poderá ser confirmada através de uma pesquisa quantitativa mais detalhada que se
debruce sobre as atividades do grupo em todo território goiano85.
Hoje, a Seicho-no-Ie da Regional Goiânia, cuja sede administrativa está situada no
Setor Coimbra, é responsável por todas as Associações e Núcleos do Estado de Goiás. Em
Goiânia, existem três núcleos, cada um deles com pelo menos três Associações: o Núcleo
Bandeirantes, localizado no Setor Universitário, o Núcleo Central, localizado no Setor
Central, e o Núcleo Bela Vista, localizado no Setor Bela Vista. Em 2014, foi fundada a
Academia de Treinamento de Aparecida de Goiânia, cidade vizinha à Goiânia, graças a um
terreno cedido por uma das adeptas. Nela acontecem os eventos de maior vultuosidade e
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Aqui é importante acrescentar uma observação feita por Silas Guerriero (2004) a respeito da relação entre os
que se declaram “sem religião” e os novos movimentos religiosos. Segundo esse autor, é nesse grupo que
podemos encontrar adeptos e ou simpatizantes das inovações religiosas e espiritualidades alternativas. Como
inferimos, isso acontece porque essa parcela da população tende a perceber determinado grupo como “filosofia
de vida” ou espiritualidade não como religião comum do termo, isto é, de filiação comunitária estrita e exclusiva.
É possível cogitar ainda que essa parcela da sociedade é responsável pela reconfiguração dos sentidos da relação
com o sagrado, sobretudo no que toca a sua relação com as terapias holísticas e com a busca do “eu verdadeiro”.
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também vários encontros de média e longa duração, geralmente dois ou três dias, cujo fito é o
aperfeiçoamento doutrinário e a realização de várias práticas que examinaremos no capítulo
seguinte. Sua existência testemunha que a nova religião está acomodada ao campo religioso
goianiense, o que certamente não significa a inexistência de estranhamentos e estereótipos
religiosos. De qualquer forma, a existência dessa Academia revela o atual nível de
organização do movimento e seus interesses na realização de atividades religiosas que
envolvem os adeptos e simpatizantes de todo o Estado de Goiás já que a Regional de Goiânia
conduz as principais atividades no território goiano.
Outras novas religiões japonesas se estabeleceram em Goiânia, como a Igreja
Messiânica, a Perfect Liberty e mesmo tradições japonesas mais longevas, como o Zen,
possuem modestos grupos na cidade. A elas, podemos certamente acrescentar a atração que
terapias holísticas, reiki, yoga e outras espiritualidades alternativas exercem sobre jovens e
também sobre aqueles que procuram uma espiritualidade com viés pragmático, como os
cursos de coaching. Esses dados são interessantes por que demonstram que o
desenvolvimento da Seicho-no-Ie não é um evento isolado, mas parte de um processo de
complexificação da economia religiosa goianiense. A despeito de ser uma das principais
novas religiões japonesas em Goiânia, esse movimento é parte das atuais dinâmicas de fé que
caracterizam a paisagem religiosa de Goiânia e que ainda merecem estudos mais profundos.

3.4 Síntese e Perspectivas

Ao longo desse capítulo tratamos da Seicho-no-Ie enfatizando as etapas de
desenvolvimento da instituição enquanto respostas às demandas características da
modernidade. Desde sua fase inicial, a nova religião era dotada de uma identidade glocalizada
em virtude da influência no Novo Pensamento Americano. Embora o forte conteúdo étnico
das primeiras décadas tenha sido diluído ao longo do desenvolvimento e internacionalização
do movimento, sobretudo em virtude do esforço reformador de Masanobu Taniguchi, o atual
Supremo Presidente do movimento, o Japão continua sendo uma forte referência religiosa
para a instituição.
Cuidamos ao longo de nossa exposição de considerar a historicidade do movimento
religioso tendo como chave interpretativa a concepção de que a relação dialética entre religião
e modernidade é promotora das contemporizações religiosas. Por esse motivo, assumimos que
desde seu início, quando os conteúdos étnicos eram extremamente marcantes, a Seicho-no-Ie
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é uma nova religião moderna e glocal que responde às interpelações exercidas por uma
realidade social, política e cultural cada vez planetária. Hoje, temas como o fundamentalismo
e a ecologia interpelam a Seicho-no-Ie da mesma forma que interpelam outras religiões,
antigas ou não.
Homem moderno e dotado de uma capacidade de apreensão realidade em âmbito
global em virtude de sua formação intelectual, Masonobu Taniguchi opera uma complexa
reforma que exige dele a acuidade ao negociar o legado religioso de seu avô com as demandas
que interpelam sua imaginação religiosa, o que lhe custou a adjetivação de deturpador por
parte daqueles que alegam que o atual ritmo do movimento trai a doutrina em sua forma
original. Grupos dissidentes e outros descontentes testemunham a complexidade da
transmissão do carisma religioso e os enfrentamentos inerentes a um movimento cuja
liderança procura contemporizar e acomodar seus conteúdos de acordo com novas demandas
e contingências. Como argumentamos, o atual ritmo de glocalização é o responsável pelo
sectarismo daqueles que acreditam que a Seicho-no-Ie perdeu sua “essência japonesa”, ainda
que o Japão não tenha deixado de ser de fato uma referência para os adeptos do movimento
nem para seus dirigentes.
Como mencionamos, os dissidentes criaram organizações, entre elas, o Manabu
Kai, com o propósito de retornar às “raízes” do movimento, o que em outras palavras significa
a reanimação de conteúdos étnico-nacionalistas compreendidos como essencialmente
espirituais e superiores a qualquer adaptação e tradução que mitiguem os verdadeiros valores
japoneses. Contudo, é possível conjecturar – e fazemos isso considerando nosso contato com
os membros do grupo – que o estilo mais acadêmico, descritivo e técnico de Masanobu
Taniguchi favorece sua rejeição por parte daqueles que no afã de uma espiritualidade mais
profunda e otimista preferem os textos mais simples, carregados de motivação e escritos
diretamente por Masaharu Taniguchi ou por outros tantos escritores da Seicho-no-Ie que
produziram suas publicações a partir da mesma imaginação religiosa otimista do fundador do
movimento. Essa observação parece incluir também aqueles que permanecem no grupo e que
optam por uma relação mais discreta com as publicações do atual Supremo Presidente
Mundial.
Por fim, discutimos de maneira breve a respeito do estabelecimento da Seicho-no-Ie
em Goiânia, o trajeto de seus pioneiros e a situação do movimento na capital goiana. Somos
propensos a pensar que a Seicho-no-Ie em Goiânia é um movimento com uma quantidade de
adeptos relativamente modesta se comparada às instituições mais longevas ou com aquelas
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que orbitam com mais clareza em torno da narrativa cristã que predomina na paisagem
religiosa local. Sabedores dos limites e dificuldades na quantificação do número de adeptos de
novos movimentos religiosos, sugerimos a existência de, no máximo, quinhentos membros
divididos entre Preletores, Divulgadores, Associados à Missão Sagrada e simpatizantes. De
qualquer forma, nossa principal preocupação ao descrevermos o desenvolvimento histórico da
Seicho-no-Ie em Goiás era lançar luz sobre as novas configurações religiosas que
invariavelmente se desenvolvem em metrópoles modernas.
No capítulo seguinte, debruçar-no-emos de forma mais detida sobre a doutrina, as
práticas e a dinâmica das atividades religiosas da Seicho-no-Ie.
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CAPITULO IV
O “PARAÍSO É AQUI”: DOUTRINA, ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL E
DINÂMICA RELIGIOSA

Ao longo desse capítulo, discutimos de forma mais pormenorizada aspectos da
doutrina, das práticas e dinâmicas religiosas da Seicho-no-Ie oriundas de nosso contato com a
literatura religiosa e também de nossa participação imersiva nas atividades realizadas pelo
grupo em Goiânia. A imersão no universo religioso também foi possível a partir de nossa
participação na caravana goianiense que participou do “Seminário de Oferenda de Trabalho
para Empresários, Profissionais Liberais, Autônomos e Executivos” realizado da Academia
Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo, em novembro de 2015. Ao
longo de uma semana de alojamento naquela Academia, pudemos estreitar laços com adeptos
de distintos regimes de pertencimento ao mesmo tempo em que nos informamos sobre a
maneira pela qual os sujeitos compatibilizam suas experiências religiosas com a realidade
social da qual fazem parte, o que foi bastante interessante considerando que os atuais
contextos -religioso e econômico - em âmbito nacional e mundial cadenciaram algumas das
atividades nos permitindo dessa maneira compreender como a doutrina religiosa lida com
temas como “crise econômica” e “radicalismo religioso”. Além de contemplar a doutrina, as
práticas e a dinâmica do grupo religioso, consideramos ainda sua organização institucional.

4.1 A doutrina e as práticas religiosas
Como vimos no capítulo anterior, o conjunto de doutrinas e práticas da Seicho-no-Ie
experimentou modificações ao longo de toda sua história que revelam a capacidade
contemporizadora das novas religiões e de suas lideranças face às contingências, dentre elas, o
interesse em se tornar uma religião universal e se inscrever no circuito planetário de bens de
salvação. Masaharu Taniguchi acreditava que a instituição religiosa por ele fundada tinha por
missão promover a “Iluminação a Humanidade” e por isso mesmo ela estava destinada desde
o início a romper os limites do território japonês, como fizeram suas consortes. De forma
geral, o aspecto glocal da nova religião presente desde sua aurora se tornou mais complexo na
atualidade.
Os estudos de Birgit Staemmler (2012), Takashi Maeyama (1967), Edilélia Mota
Diniz e Leila Albuquerque (1999), além de outros, consideram a Seicho-no-Ie um movimento
erigido a partir principalmente na narrativa religiosa do Xintoísmo, a começar pela revelação
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religiosa entregue pelo Kami Sumiyoshi, uma deidade popular cultuada em vários santuários
no Japão e cujo principal domínio é o oceano e a atribuição é a cura (ASHKENAZI, 2008). A
despeito disso, Masaharu Taniguchi alegava que o sistema religioso que ele criou possuía a
essência comum de todas as religiões, um discurso constantemente repetido pelos adeptos e
lideranças do movimento enquanto traço cuja qualidade serve para distinguir a nova religião
japonesa de outras configurações de fé. Em uma de suas revelações, apresentada no terceiro
volume de A Verdade da Vida, lemos o seguinte:

Embora haja quem diga que eu possuo forma, eu não possuo forma. Eu sou Palavra
(caminho). Eu sou de natureza espiritual. Sou sabedoria. Sou Amor. Sou Vida. Sou
Aquele que veio da Verdade (Nyorai). Sou UM e ao mesmo tempo múltiplo.
Embora tenha mostrado minha imagem divina a videntes de religiosidade profunda
de diversos lugares, aquela não é a minha imagem verdadeira; a imagem divina que
foi vista não é tampouco produto da sensibilidade dos videntes. Foi apenas uma
demonstração da existência objetiva de Deus, em que revelei por meio do poder
sobrenatural a mesma imagem divina a diversas pessoas em diversos lugares, para
abrir os olhos daqueles que duvidavam. Contudo, originariamente eu não possuo
uma imagem divina determinada. Posso manifestar livremente quaisquer imagens
conforme meu desejo. Esta é a razão por que no passado já revelei a ti: “Para mim é
desnecessário o santuário”. Não sou um “deus” que, na ausência de um santuário,
ver-se-ia em dificuldades por não ter onde se instalar. Nem preciso de oferendas.
Aquele que quiser ver minha imagem, leia a Seicho-no-Ie. Eu sou Palavra [...] Em
mim não existe forma. Eu sou um mar espiritual. Sou oceano imenso. Todos os
ensinamentos fluem para mim e adentram em mim. Eu sou aquele que completa,
Sou aquele que acende a luz nos “Sete Candeeiros”. Xintoísmo, Budismo,
Cristianismo, Seita Tenri, Seita Kurozumi, Seita Oomoto – todos os ensinamentos
entram em mim e recebem Vida (TANIGUCHI, 2005, p.15, grifos no original).

O conteúdo dessa revelação está em afinidade com a leitura de Joseph Kitagawa
(1966) e Robert Ellwood (2008) acerca da justaposição de tradições religiosas diversas que
caracterizam o repertório religioso tradicional japonês, o que faz dessa nova religião uma
depositária do patrimônio ético-cultural (ALBUQUERQUE, 2004). Personagens comuns na
literatura e experiência religiosa da nova religião em questão, entre eles, Sumiyoshi, OkuniNushi-no-Mikoto, Jizô Bosatsu, Kanzeon Bosatsu, são representados como emanações de uma
mesma fonte, de uma mesma divindade, a Grande Vida86. Os “sete candeeiros” da citação
metaforizam a identidade essencial das religiões reclamada pela Seicho-no-Ie e
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Em sua pesquisa, Takashi Maeyama (1967) destaca que o Deus da Seicho-no-Ie foi erigido a partir do
Xintoísmo e da doutrina nacionalista que vigorava antes de 1945. Por essa razão, a Grande Vida, isto é, Deus,
era representado pela “trindade” Ame-no-Minaka-Nushi-no-Kami, a deidade primordial da mitologia japonesa,
Amaterasu, a deidade solar que durante o período nacionalista era a principal divindade reverenciada, e o
Imperador, o descendente divino da divindade solar. Segundo Shimazono (2004), Ame-no-Minaka-Nushi-noKami é o “deus verdadeiro” de muitas novas religiões e geralmente ele é associado a YHWH (i.e. Deus Pai) da
tradição judaico-cristã. Essa observação nos parece plausível se levarmos em consideração uma pequena citação
de Masaharu Taniguchi no trabalho de Maeyma (1967) que diz que Jesus cultuava Ame-no-Minaka-Nushi-noKami enquanto Deus Pai e que era dever dos cristãos fazer o mesmo. Essa afirmação, possivelmente publicada
apenas em japonês, não circulou depois da Segunda Guerra Mundial, conforme afirma Maeyama em sua
dissertação.
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frequentemente ressaltada por seus membros enquanto evidência da abertura e grandeza da
doutrina de Taniguchi. Contudo, é importante relembrar que essa cosmologia não é uma
exclusividade da imaginação religiosa do fundador do grupo; ela expressa o princípio do
Bankyô Kiitsu, cujo significado é “dez mil credos emanam da mesma fonte” (DESSÌ, 2011),
que Taniguchi certamente assimilou a partir de seu envolvimento com a nova religião pioneira
Omotô.
De forma geral, a pedra angular da narrativa religiosa da Seicho-no-Ie é a doutrina do
Jisô, ou “Imagem Verdadeira”, um conceito monista usado para expressar a Grande Vida do
Universo, Deus ou a real essência da vida diante da existência transitória do mundo material,
geralmente definido como “mundo fenomênico”. Em uma das revelações divinas, lemos:
“Matéria não existe, o corpo não existe, nem existe alma, o único que existe é Jisô. Jisô é
Deus. Apenas Deus existe. O espírito de Deus e sua manifestação é a única realidade. Isso é
Jisô” (TANIGUCHI Apud MAEYAMA, 1967, p.45, grifos do autor).
O ideograma do Jisô está presente nas reuniões promovidas pela Seicho-no-Ie.
Emoldurado em um quadro disposto na parte frontal do salão de reunião, sobre uma espécie
de altar, o Jisô deve ser reverenciado e a ele devem ser dirigidos os vários cânticos,
reverências e evocações religiosas durante as reuniões e as atividades devocionais da Seichono-Ie. Compreendido como essência divina imperecível que nutre toda a vida, o Jisô é a
própria realidade, a realidade perfeita de Deus que difere do mundo transitório cujo apego
mantém a humanidade presa em uma condição de ilusão. O Jisô, portanto, é a vida em seu
aspecto divino e abundante cujo alcance é possível a partir da consciência de que o homem é
filho de Deus e consubstancial com Ele.
Ver a perfeição Jissô – eis o caminho para se livrar de todas as infelicidades. Jissô é
o aspecto verdadeiro, é o aspecto tal qual foi criado por Deus. Existem no homem o
aspecto verdadeiro e o aspecto aparente. Aquilo que é visto pelos olhos carnais é o
fenômeno, isto é, a imagem aparente que se modifica conforme o ângulo pelo qual é
visto. É, portanto, o aspecto aparente. Seja qual for o aspecto aparente de uma
pessoa, esse não é seu Jissô. [...] No mundo do fenômeno reflete-se o estado mental
daquele que o vê. Por isso, a felicidade ou infelicidade de uma pessoa depende da
forma como ela vê as coisas. Vendo o homem como realidade espiritual, como filho
de Deus, como originariamente perfeito e reverenciando-se mutuamente, surgirão
um mundo perfeito e homens perfeitos exatamente como foram vistos
(TANIGUCHI Apud ALBUQUERQUE, 1999, p.36, grifos no original).

Como dissemos, Taniguchi alegava que sua religião amalgamava a essência de todas
as religiões, em especial, o Budismo, o Xintoísmo e o Cristianismo. É importante considerar
que a aproximação com o cristianismo presumiu a superação da noção de pecado e,
principalmente, da distinção entre a divindade e a criação nos termos do “Totalmente Outro”
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típico da tradição abrâamica, mas estranhas ao repertório religioso tradicional do Japão e ao
vitalismo monista da Seicho-no-Ie. Observar esse processo de tradução é importante para não
reproduzirmos a convicção de que de fato a imaginação religiosa de Masaharu Taniguchi
detém ou alcançou a identidade de todas as religiões, o que, sob todas as circunstâncias, é
sociologicamente inverificável. Em outras palavras, a concepção da unidade de todas as
religiões que aparece na Seicho-no-Ie e em outras novas religiões e ou espiritualidades
alternativas é um engendro da imaginação religiosa de seus fundadores possível através de
negociações e gestos de tradução a partir de algum ponto de referência religioso, que no caso
da Seicho-no-Ie é o vitalismo monista que atravessa o repertório tradicional japonês tanto no
Budismo como no Xintoísmo.
Para a Seicho-no-Ie, a humanidade e a Divindade se identificam essencialmente e se
expressam pelo princípio do “Homem-Deus” ou, como ouvimos em várias preleções, pela
concepção de que o “Homem é Deus”87. Por essa razão, o vitalismo monista do Jissô
representa a humanidade enquanto intrinsecamente divina e boa, isenta de qualquer defeito ou
limitação. Assim, a noção de pecado não existe enquanto condição real para a Seicho-no-Ie,
mas enquanto percepção ilusória que consiste no ocultamento da verdadeira natureza humana.

Deus não criou pecador algum;
por isso, neste mundo não existe
um pecador sequer.
O pecado é contrário à natureza
verdadeira de filho de Deus [...].
No mundo da Imagem Verdadeira
Deus e Homem são um só corpo.
Deus é a fonte da Luz
e o Homem é a Luz emanada
de Deus (TANIGUCHI, Masaharu, 2007a, P.58)

No que tange aos desafios cotidianos, a ênfase na consciência de que o mundo
material ou fenomênico é uma ilusão diante da realidade divina do Jissô implica em aceitar
que no “Mundo da Imagem Verdadeira” somos prósperos, saudáveis e realizados. Nele
vivemos em estado de harmonia com nós mesmos, com os outros e, se considerarmos a
nuance mais recente do movimento, com a natureza. É por esse motivo que os pensamentos e
declarações otimistas são elementos fundamentais da prática religiosa dos adeptos da Seichono-Ie. Taniguchi argumenta que a consciência de nossa condição de filho de Deus nos
libertaria da ilusão do mundo material e mesmo de males que afligem nossa saúde.
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Em várias conversas informais que tivemos, especialmente durante nossa imersão no Seminário de
Treinamento Espiritual realizado na Academia de Ibiúna, São Paulo, ouvimos alguns depoimentos sobre a
relação entre os adeptos da Seicho-no-Ie e seus familiares. Em um deles, uma adepta nos disse que o princípio
“O homem é Deus” foi o que mais provocou estranhamento por parte de seus familiares.
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Conscientize que todos são filhos de Deus [...]. Aprofunde a conscientização da
Natureza Divina, expressando isso em palavras. O ser humano consegue agir
realmente como um Filho de Deus quando conscientiza sua Natureza Divina,
expressando isso em palavras [...]. Pode um filho de Deus sentir temor? Pode um
filho de Deus deixar-se abater pelas vicissitudes da vida? Pode um Filho de Deus
deixar-se vencer pelas doenças? A resposta é: NÃO. Se, nesse momento, você está
enfrentando dificuldades ou doenças, é porque estão brotando agora as sementes que
você havia plantado no “mundo da mente”, no passado, quando ainda não tinha
conscientizado sua Natureza Divina (TANIGUCHI, 1989, p.50, grifos no original)88.

A doutrina do Jissô implica no ideal da transformação da realidade não apenas
individualmente, mas também no âmbito social e mesmo mundial, como sugere o
“Movimento pela Iluminação da Humanidade”, uma das bandeiras de Masaharu Taniguchi
desde a fundação do movimento (STAEMMLER, 2012), e o atual “Movimento Internacional
da Paz pela Fé” engendrado pelo atual líder mundial, Masanobu Taniguchi. A nova
consciência planetária seria capaz de responder aos principais desafios enfrentados pela
humanidade a partir do momento em que as pessoas se reconhecem como incorruptíveis filhos
de Deus, portanto, possuidores do Jisô, o centro de onde emana toda a vida para o qual todos
devem se voltar. A ideia de um “novo mundo” é um traço das novas religiões japonesas, entre
elas, a Ômoto que, como foi apontado outras vezes, influenciou Masaharu Taniguchi.

88

Na parte final de nosso trabalho, tomamos conhecimento de encontros realizados no Núcleo Central da Seichono-Ie em Goiânia com o objeto de debelar epidemias dos vírus causadores de zika e dengue. Nesse encontro,
realizado no dia 20 de fevereiro de 2016, foram realizadas maratonas de leitura do Sutra Sagrado ao longo de
todo o dia. O propósito era vivificar a “Imagem Verdadeira” a fim de que a “ilusão da doença” não prevaleça.
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Imagem 3 - O Quadro do Jissô do Salão Nobre da Academia de Treinamento Espiritual de
Ibiúna, São Paulo

Fonte: arquivo fotográfico da pesquisa

A mente é a faculdade humana mais enfatizada por Taniguchi, um aspecto de sua
imaginação religiosa que estava vinculado ao Novo Pensamento Americano e a outros grupos
que realizam psicoterapias espirituais. Na obra Comande sua Vida pelo Poder da Mente, o
fundador da Seicho-no-Ie afirma que “Nossa vida é regida pelos pensamentos que nós
mesmos concebemos e pelas ideias que, vindas do mundo exterior, são gravadas em nossa
mente, sob a forma de sugestionamento” (TANIGUCHI, 2007b, p.30). Segundo esse
princípio, “leis mentais” regem o cotidiano; conhecê-las e dominá-las é fundamental para
alcançarmos a compreensão da “Imagem Verdadeira” da humanidade e do Universo. Destarte,
o desenvolvimento da capacidade mental é provocado pela conscientização da condição
essencialmente divina da humanidade:

Se desejamos desenvolver o poder mental e espiritual necessário para comandar
nosso destino, devemos manter sempre a convicção de que Deus (a Mente do
Universo) é uma existência real e viva, que Se manifesta em nosso próprio ser, e que
nos proporciona tudo com boa vontade. Para Deus, permitir-nos a concretização do
nosso mais elevado ideal significa concretizar o Seu próprio objetivo. Quanto temos
esta convicção, o nosso ideal coincide com o objetivo da Mente do Universo que
visa manifestar-se através de nós, e o amor que acalentamos dentro de nós
identifica-se com o amor que a Mente do Universo abriga dentro de si. Então, o
nosso modo de viver passa a ser a expressão, no nível pessoal, da Vida de Deus
onipotente que rege o Universo (TANIGUCHI, 2007b, p.38).
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O exercício motivacional e otimista da mente implica também na superação dos
conceitos ilusórios do “mundo fenomênico”, dentre eles, a noção de que o homem é pecador e
toda outra leitura de mundo que ignora a real natureza divina e impoluta da humanidade e as
potencialidades individuais. É por esse motivo que palavras otimistas e o pensamento positivo
constituem exercícios de mentalização diária que buscam “apagar” concepções ilusórias
arraigadas no inconsciente das pessoas a fim de produzir o que anteriormente definimos por
“empoderamento espiritual”. A mentalização serve para corrigir os “maus hábitos mentais” e
produzir vibrações positivas capazes de tornar o sujeito um vitorioso nessa vida. Notemos que
o indivíduo é o agente do próprio destino, uma característica que ao lado do otimismo nos
remete aos traços constituintes dos novos movimentos religiosos que discutimos a partir de
Lorne Dawson (2006) e Silas Guerrieiro (2006) no primeiro capítulo de nosso texto.
A principal via de acesso à realidade da “Imagem Verdadeira” se dá através do
Shinsokan, uma prática meditativa cujo objetivo é a visualização do Jisô na vida do adepto e
no mundo. Através dela, a mente alcançaria a consciência plena a respeito da interioridade
divina e impoluta do indivíduo. Algumas publicações da Seicho-no-Ie orientam sobre essa
prática, sendo a mais importante delas o livreto intitulado Shinsokan e outras orações:
meditação para contemplar a Deus escrito pelo próprio Taniguchi. Nela, o fundador afirma:
A prática Shinsokan é uma meditação contemplativa através da qual o homem
transcende o mundo do fenômeno, isto é, transcende a matéria, a carne, a mente, e
entra num mundo de dimensão superior, o mundo da Imagem Verdadeira, o mundo
absoluto e perfeito criado por Deus, onde o Eu verdadeiro (o filho de Deus) funde
com Deus [...] (TANIGUCHI, 2003, p.05).

Depois de assumir a posição apropriada para a meditação o sujeito realiza o “Canto
Evocativo de Deus”89, uma prece geralmente empregada no início de cada atividade religiosa.
Posteriormente, realiza-se a meditação com o fito de evocar o mundo da “Imagem
Verdadeira” e a infinita provisão divina. Além da meditação, a prática recitativa da “Imagem
Verdadeira, Harmonia e Perfeição” (Jissô Enman Kazen, em japonês) também é um meio de
alcançar a realidade do Jissô. A evocação, que é parte da prática diária dos adeptos da nova

89

Trata-se de uma pequena prece que diz: “Ó Deus-Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me
com Vosso Espírito. Eu vivo, não pela minha própria força, mas pela Vida de Deus Pai, que permeia os céus e a
terra. As minhas obras, não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus-Pai, que permeia os céus e a terra. Ó
Deus, que Vos manifestastes através da Seicho-no-Ie para indicar o Caminho dos céus e da terra, protegei-me”
(TANIGUCHI, 2007a, p. 9). No Brasil, a evocação era feita em japonês até 1995 e terminava com a emissão
kiai, um som que expressaria a concentração mental comum às artes marciais. A fim de se adequar à realidade
cultural brasileira, o Canto Evocativo foi traduzido para o português e o kiai foi suprimido. Entretanto, existem
pessoas, dissidentes ou não do grupo, que acreditam que a realização da prece em japonês é mais eficaz, o que
nos parece uma espécie particular de orientalismo.

135

religião, também se baseia na ideia de que a mentalização otimista é capaz de sintonizar a
mente do indivíduo com o mundo harmonioso e real da “Imagem Verdadeira”.
Cura, prosperidade, realização familiar e a manifestação das qualidades intrínsecas à
natureza humana podem ser alcançados através do domínio das leis mentais e dos exercícios
de mentalização que levam os sujeitos à manifestação de sua “Imagem Verdadeira” através da
consciência de que são filhos de Deus. A realização dos sujeitos nesse mundo através da
consciência de que “o homem é filho de Deus” define o que no volume sete de A Verdade da
Vida é chamado de o “modo de viver da Seicho-no-Ie” (TANIGUCHI, 1989, p.15).
Para a Seicho-no-Ie, “aqui é o paraíso”90; ele é alcançado a partir do momento em
que nossa consciência alcança a “Imagem Verdadeira”. Usufruir daquilo que a vida
oportuniza, incluindo a prosperidade material, é a condição “normal” da humanidade, como
afirma Seicho Taniguchi: “[...] é normal o ser humano não adoecer nem morrer. É normal
‘não se tornar infeliz nem pobre’. Em outras palavras, o aspecto verdadeiro (normal) de um
ser humano é: não adoecer, não morrer, ser próspero e feliz” (TANIGUCHI, 2015, p. 12,
grifos no original).
Segundo a doutrina religiosa, a pobreza e sua exaltação não condizem com a
condição do “filho de Deus”. Ser pobre não é o estado natural do homem e da mulher que está
em sintonia com a Imagem Verdadeira. Por essa razão, experimentar o sucesso na vida
profissional e financeira indicia que o sujeito está manifestando a essência espiritual do
Homem-Deus que não conhece limitações e carestia. Essa disposição pragmática certamente
destoa da leitura religiosa que representa o pobre como o “bem-aventurado” espiritualmente,
mas está em afinidade com leituras de mundo vinculadas ao mundo empresarial.
A despeito da primazia do legado doutrinário do fundador da Seicho-no-Ie, seus
sucessores também introduziram tópicos específicos que tornaram mais complexa a narrativa
religiosa do grupo. Coube especialmente a Masanobu Taniguchi a introdução de temas e
rearranjos de perspectivas que consideravam a especificidade da cultural local onde a Seichono-Ie desenvolvia suas atividades religiosas assim como a inserção de temas e preocupações
contemporâneas, entre eles, o fundamentalismo e a preservação do meio ambiente. As
contingências da atualidade são problematizadas nas publicações de Masanobu Taniguchi e
deram origem ao “Movimento Internacional da Paz Pela Fé”, criado em 2001 como meio de
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Trata-se de um trecho de uma pequena canção entoada pelos adeptos do movimento. Conhecemo-la durante
nossa estadia no Seminário em Ibiúna, SP. A letra da canção diz: “Aqui é o Paraíso, eu sou filho de Deus, sou;
tudo já melhorou, tudo já melhorou!”
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expressar o redirecionamento da instituição religiosa e enfatizar sua natureza não sectária
(DINIZ, 2006)
Amparado na ideia de que “o modo de expressar a religião vai sofrendo mudanças”,
uma referência ao princípio “o homem virtuoso deve adaptar-se às circunstâncias”
(MAEYAMA, 1967; DINIZ, 2006) defendido pelo fundador do movimento, o atual líder
mundial da religião ressalta a necessidade da harmonia com a natureza enquanto parte da
realização espiritual da humanidade e como meio de superação de um modo de vida hostil ao
meio ambiente. Essa preocupação deu origem ao atual slogan do movimento que se refere à
Seicho-no-Ie: “O modo feliz de viver em harmonia com a natureza”.
Em um texto da obra Caminho da Paz pela fé: a fé na atualidade (2004) o Supremo
Presidente Mundial responde àqueles que acreditam que a ecologia é uma questão puramente
secular, isto é, sem qualquer vínculo com a religião, e que o censuram por dar um contorno
distinto à nova religião. Sua argumentação sustenta que as grandes tradições religiosas,
incluindo as japonesas, mencionam o lugar da natureza na consciência espiritual da
humanidade.
[...] o que há de comum na religião e na ecologia é o ponto no qual indagamos “o que é
natureza”, “que é o homem”, e procuramos encontrar uma resposta extremamente
prática e concreta à questão: como deve viver o homem na natureza. Pensando nessa
questão de modo profundo e sério, notamos que se aproxima indefinidamente do
pensamento religioso “Na Natureza encontram-se os ensinamentos de Deus e Buda”,
assim como compreendeu Sakyamuni “Montes, rios, ervas, árvores e terra, tudo é
Buda”, e que Jesus Cristo advertiu “Veja os pássaros do céu”, “Pensem de que modo
crescem as flores do campo” (TANIGUCHI, Masanobu, 2004, p.219-220, grifos do
original).

A concepção da harmonia constitui o princípio ético mais importante para a Seichono-Ie. Ela é um desdobramento da doutrina do Jisô já que se te trata de reconhecer e
reverenciar no outro sua “Imagem Verdadeira”. A busca pela harmonia se expressa
principalmente através da prática do agradecimento e da disposição para servir. Agradecer faz
parte do dia a dia do adepto da nova religião assim como da liturgia que rege os encontros e
práticas religiosas que geralmente se iniciam e terminam com um “Muito Obrigado”.
Agradecer aos vivos, em especial aos familiares e também aos antepassados mortos é, do
ponto de vista da doutrina religiosa, um meio de reverenciar o Jissô e garantir uma vida
auspiciosa em todos os sentidos. Objetiva-se assim a relação harmoniosa entre todas as partes
que, no fundo, segundo a doutrina religiosa em tela, provêm da mesma fonte, do mesmo
centro, a “Imagem Verdadeira”, que é essencial a toda vida. Sobre isso, lemos em uma das
revelações divinas que Taniguchi recebeu:
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Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a
reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quanto
todo o Universo se tornar seu amigo, coisa alguma do Universo poderá causar-te
dano. [...] Reconciliar-se com todas as coisas do Universo significa agradecer a
todas as coisas do Universo. [...] Agradece à Pátria. Agradece a teu pai e a tua mãe.
Agradece a teu marido ou a tua mulher. Agradece a teus filhos. Agradece a teus
criados. Agradece a todas as coisas do céu e da terra (TANIGUCHI, 2007a, p.1921).

A declaração de Taniguchi nos remete às observações de Robert Kisala (2001) a
respeito da influência dos princípios neoconfucionistas da gratidão com vista à harmonia
como o todo. Em virtude dela, como fica claro na citação acima, os adeptos da nova religião
são instruídos a pensarem de forma otimista não só sobre si mesmo, mas também em relação
aos outros com o objetivo de, segundo a doutrina, emitirem vibrações positivas capazes de
fazer manifestar a “Imagem Verdadeira” do próximo e dessa forma se prover uma relação
equilibrada nos ambientes sociais da casa, da escola, do trabalho e mesmo no âmbito da
política.
Tal disposição implica em ser grato a todos os agentes sociais com o objetivo de
instaurar uma ordem harmoniosa tanto no âmbito privado, como no público. Em termos
práticos, através da gratidão entre empregado e patrão, pai e filho, governado e governante é
que a “Imagem Verdadeira” do Jissô se manifesta em sua plenitude e provoca a harmonia
entre todas as coisas91.
A gratidão também se condensa no dia-a-dia a partir da disposição em ocupar de
maneira eficaz o lugar social onde o sujeito se encontra, inclusive no mundo trabalho. A
“ética da harmonia” insta os sujeitos a compreenderem que o lugar que ocupam é parte de um
todo orgânico em que cada uma das partes deve dar o melhor de si com o fito de colaborar
com a estabilidade e a ordem, disposições divinamente estabelecidas. Ser um comerciante
significa, portanto, ter em mente que o trabalho realizado é um meio de servir ao outro com o
objetivo da manutenção do equilíbrio social e não apenas uma atividade lucrativa. Da mesma
forma, ser um empregado que realiza as atividades a contento sem que isso signifique
enfrentar o patrão – que ocupa seu lugar dentro da ordem social – é um meio de servir e atrair
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Para a Seicho-no-Ie, reconciliar com todas as coisas significa unir a mente com a ordem natural que emana do
centro ordenador de todas as coisas, geralmente identificado como Deus, Buda ou como a Imagem Verdadeira. A
reconciliação nos remete à disposição ético-religiosa do Kokoro Naoshi (reparação ou purificação do coração,
em japonês) que Helen Hardacre (1986) discutiu ao tratar da nova religião japonesa Kurozumikyô. A concepção
de reconciliação nos remete também aos princípios da Shingaku (Escola do Aprendizado da Mente ou do
Coração, em Português), fundado por Ishida Baigan (1685-1744), um mestre da ética que, segundo Robert
Bellah (1957), teve grande influência da popularização da ética da piedade filial.
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sobre si uma vida de realização e prosperidade através da reconciliação “com todas as coisas
do céu e da terra”, conforme consta no início do trecho acima citado da Revelação Divina do
Acendedor dos Sete Candeeiros.
Esse aspecto da ética religiosa está em clara sintonia com os princípios
confucionistas que sustentam o sistema familista tradicional japonês (ORTIZ, 2000). Tal
leitura da realidade não se restringe ao arranjo familiar e também inclui o mundo político já
que os governantes não devem ser contestados no sentido da mobilização social92, razão pela
qual Masaharu Taniguchi foi um opositor ao pensamento de esquerda. No caso da Seicho-noIe, as autoridades e gestores políticos devem ser objetos de vibração mental positiva e coletiva
a fim da manifestação da “Imagem Verdadeira” de uma sociedade equilibrada, ordeira e bem
governada.
A reverência aos antepassados é parte fundamental da “ética da harmonia” e por isso
ocupa um lugar bastante importante no cotidiano dos adeptos da Seicho-no-Ie93. Essa é uma
prática comum ao repertório religioso japonês que no Brasil encontrou equivalência com as
práticas católicas de oração aos mortos e com concepções espíritas sobre a vida no além
(ALBUQUERQUE, 1999; DINIZ, 2006). O objetivo das orações é primeiramente agradecer e
reverenciar os antepassados, as raízes da família, e colaborar com sua iluminação no mundo
espiritual caso ela não tenha sido alcançada nesse mundo. Além disso, ambiciona-se anular o
carma negativo através da reverência aos antepassados e provocar o futuro auspicioso nos
âmbitos da harmonia famíliar, da saúde e mesmo no mundo dos negócios. Sobre a reverência
aos antepassados e a sua relação com a realidade nesse mundo, afirma Masaharu Taniguchi:

Nossos pais têm ou tiveram cada qual um pai e uma mãe; logo temos dois avôs e
duas avós [...] não devemos esquecer que cada um deles exerceu um papel
92

Renato Ortiz (2000) ressalta que durante o início da modernidade japonesa os princípios familistas que
sustentavam o arranjo familiar tradicional do ie (lar, em português) foram metamorfoseados e forjaram o código
ético que norteava as relações sociais e mesmo as do tipo políticas. Esses princípios estavam profundamente
vinculados às orientações éticas da lealdade em relação à ordem estabelecida através do correto cumprimento
dos atributos típicos do lugar ou da ocupação do sujeito. Ainda segundo esse autor, esses princípios orientavam
as relações de trabalho e políticas durante as primeiras décadas do Japão Moderno.
93
Como discutimos, Masanobu Taniguchi cuidou de buscar meios para adequar o conteúdo doutrinário da
Seicho-no-Ie à realidade religiosa além do Japão. Por essa razão, a expressão “culto aos antepassados” comum
ao repertório religioso japonês, mas estranho à concepção cristã, foi substituído pela expressão “oração de
gratidão aos antepassados” que certamente está em afinidade com a atenção religiosa que os mortos recebem no
Catolicismo e também no Espiritismo (DINIZ, 2006). Do ponto de vista sociológico, esse esforço,
especificamente no Brasil, é parte da iniciativa de acomodação da Seicho-no-Ie que desde o início de suas
atividades enquanto religião de salvação universal teve que lidar com o capital religioso cristão no sentido da
preservação de alguns de seus elementos com o fito de alcançar adeptos e diluir estranhamos, como acontece
com vários novos movimentos religiosos que almejam o sucesso nas atividades proselitistas (STARK, 2003). O
atual empenho de Masanobu Taniguchi em ampliar a acomodação provocou querelas que serão analisada de
forma mais detida quando falarmos dos atuais rumos da Seicho-no-Ie em território brasileiro.
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importante dentro dessa árvore genealógica, pois se tivesse faltando um deles, não
teríamos nascido [...]. Por isso vamos agradecer aos nossos antepassados,
oferecendo-lhes as palavras da Verdade através da leitura das Sutras Sagradas que
lhes servirão de alimento espiritual. Certamente eles ficarão mais iluminados e
contentes. Os antepassados são raízes, os pais são o tronco, os filhos são os ramos.
No lar onde se cultuam os antepassados, os filhos progridem (TANIGUCHI, 1973,
p. 30).

As práticas de oração de gratidão e reverência aos antepassados acontecem em
cerimônias públicas e também no âmbito privado a partir de pequenos oratórios que contêm
os nomes dos antepassados em um pequeno tablete conhecido por ihai, muito comum no
Japão e entre os imigrantes japoneses e seus descendentes. Além delas, ocorrem também
cerimônias coletivas xintoístas de reverência aos antepassados nos santuários específicos,
conhecidos por Hoozo, localizados junto às mais importantes Academias de Treinamento
Espiritual da Seicho-no-Ie no Japão e no Brasil. Nessas ocasiões, aqueles que estão
interessados em homenagear e agradecer aos antepassados escrevem seus nomes em pequenas
fichas de papel conhecidas por “Registros Espirituais” que, após serem objeto de oração, são
lidos por oficiante em um ritual e posteriormente incinerados. No interior dessas cerimônias,
há um lugar especial para fetos abortados, chamados de “anjinhos”.

Imagem 4 - Tempo do Santuário de Hoozo da Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna,
São Paulo, inaugurado em 1965

Fonte: arquivo fotográfico da pesquisa

No geral, as práticas religiosas são mencionadas pelos adeptos da Seicho-no-Ie
enquanto o aspecto mais difícil da vivência religiosa, em oposição à doutrina que é sempre
descrita como de simples compreensão. Dentre as várias práticas das quais participamos ao
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longo de nossa pesquisa, podemos destacar a transcrição do texto Sutra Sagrada, as orações
de perdão e gratidão feitas através do “cordão de gratidão”, um instrumento semelhante a um
rosário católico e ao jamapala budista, o treino do riso para produzir a fisionomia dos “filhos
de Deus” e, o que mais nos chamou a atenção, a oferta de trabalho que discutiremos logo
abaixo. De maneira geral, essas práticas têm por objetivo principal o despertar da consciência
da “Imagem Verdadeira” e a promoção da ética da gratidão aos antepassados enquanto meios
para a iluminação pessoal e o sucesso nesse mundo.

4.2 Organização institucional
No que toca à organização institucional, a Seicho-no-Ie se caracteriza pela
centralização administrativa nos âmbitos mundial, nacional e regional. Ao longo de sua
história, os cargos de presidência mundial ficaram nas mãos da família Taniguchi, enquanto
outros cargos administrativos de relevância nacional, pelo menos no Brasil, são ocupados
principalmente por indivíduos de descendência japonesa (ALBUQUERQUE, 1999; DINIZ,
2006).
As estruturas e agentes responsáveis pela promoção da doutrina religiosa, em
especial aqueles que são responsáveis pela divulgação da mensagem religiosa, devem seguir
de forma estrita a disposição das lideranças não só no que toca à organização do grupo, mas
também à fidelidade em relação ao conteúdo religioso e ao uso exclusivo de textos produzidos
pela instituição, o que verificamos nas atividades que participamos na cidade de Goiânia94. A
racionalidade administrativa da instituição exige daqueles que estão comprometidos com ela,
em especial os Divulgadores e Preletores, a adesão às decisões tomadas pelas lideranças, o
comprometimento com metas de divulgação de revista e também a produção de relatórios
mensais que descrevem as atividades religiosas e de divulgação95. Existe ainda uma série de
dispositivos administrativos dos quais podemos mencionar boletins de informações,
94

Ao travarmos contato com a organização institucional do movimento, sobretudo com seu aspecto mais
centralizador, verificamos que a “abertura” geralmente atribuída a algumas tendências no interior dos NMRs
possui também restrições. A nosso ver, isso se deve ao fato de que ao longo de sua história a instituição religiosa
em tela desenvolveu mecanismos muito semelhantes àqueles das “religiões tradicionais” no tocante à ortopraxia
e ortodoxia. Isso, contudo, não significa que os adeptos do movimento compreendam essa estrutura como um
dique que restrinja suas experiências religiosas; na verdade, a convicção de que a religião é dotada da identidade
comum de todos os créditos faz com que tais nuances não sejam percebidas enquanto restrições. Sem dúvidas,
esse foi um dos pontos mais importantes para revermos leituras eventualmente apressadas que tendem a
desassociar NMRs dos limites impostos pela institucionalidade da crença.
95

Os relatórios são produzidos online e submetidos à plataforma virtual que a Seicho-no-Ie possui em sua página
na internet.
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formulários de adesão e ou transferência e comunicados geralmente transmitidos pelas
instâncias superiores às instâncias regionais. Esses dispositivos testemunham a organicidade
das instâncias e agentes vinculados ao grupo96.
Longe de ser um dado residual, a organização administrativa do movimento possui
semelhanças com um empreendimento empresarial, conforme notou Leila Albuquerque
(1999) ao tratar das novas religiões japonesas como um todo e da Seicho-no-Ie, em específico.
É possível considerar que a racionalidade administrativa evidencia a dialética entre os
sentidos religiosos de mundo e determinados aspectos da realidade moderna, em especial, a
dimensão racional-empreendedora do capitalismo tardio, como ilustra a citação abaixo da
apostila intitulada Conscientização e Ação: bases para o crescimento:

A intensa troca de informações entre a Federação da Associação Fraternidade, a
Associação Local e a Sede Central, representa a força propulsora que possibilita
executar com bastante rapidez e segurança planos de desenvolvimento de programas
da Sede Central, como também tomadas de decisões para mudanças e
transformações. Em nossa organização, a maior parte das comunicações é realizada
por comunicados, relatórios e boletins. É de fundamental importância criteriosa
atenção quando do recebimento para imediata apreciação, conhecimento e
providência [...]. É preciso esforço, coragem e determinação para que as decisões
sejam cumpridas (SEICHO-NO-IE, 2007, p. 24-25).

O trecho da apostila ressalta a ideia de eficácia como ponto fundamental do sistema
de comunicação existente entre as partes que constituem a instituição. A concepção de
eficácia é o que justifica a racionalidade; ao mesmo tempo, ela é também parte da realização
espiritual proposta pela Seicho-no-Ie já que o conteúdo da citação é legitimado, na sequência
textual da aludida apostila, por uma breve passagem do terceiro volume da Verdade da Vida,
onde Masaharu Taniguchi afirma: “Para que você não seja influenciado pelo destino ou pela
‘manifestação do carma’, deve ampliar a força mental para uma posição diferente e desviar-se
totalmente do rumo da inércia” (TANIGUCHI Apud SEICHO-NO-IE, 2007, p.25).
A estrutura organizacional da Seicho-no-Ie é bastante complexa e, como afirma o
estudo de Diniz (2006), ela se caracteriza pela centralização administrativa amparada na
concepção de que “todas as coisas convergem para o centro”. Em âmbito mundial, as sedes
nacionais respondem à sede mundial liderada pelo Supremo Presidente Mundial e que está
96

Temos a impressão de que a comunicação entre as instâncias distintas também tem por objetivo aferir o grau
de aceitação da doutrina religiosa e a recepção que determinadas mudanças doutrinárias provocam. Baseamos
essa interpretação em conversas com Preletores que nos esclareceram a respeito da preocupação do movimento
em criar meios de reflexionar aspectos doutrinários que poderiam eventualmente provocar estranhamento entre
aqueles que vêm de tradições religiosas que não estão familiarizadas com os elementos do repertório japonês –
um documento assinado por Marie Murakami e Yoshio Mukai (2010) que apresentamos no capítulo anterior
também confirma essa leitura. Esse exemplo reforça as observações de Stark (2003) a respeito daqueles novos
movimentos cujo sucesso depende da capacidade de dialogar com o capital cultural religioso estabelecido.
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localizada no Escritório na Floresta, em Hokuto, Japão. Por sua vez, à sede central se
vinculam sedes regionais e a elas se vinculam os núcleos locais. Existem associações ou
organizações específicas cuja adesão pessoal se dá a partir de critérios etários, de gênero e
temáticos, sendo que cada uma delas possui periódicos de divulgação com conteúdos
direcionados a uma audiência particular. As associações também possuem eventos e
seminários específicos.
A Associação dos Homens, conhecida no Brasil por Associação Fraternidade é
orientada para sujeitos do sexo masculino com idade acima dos trinta e cinco anos. Segundo
lemos no site brasileiro dessa Associação, seu objetivo é coordenar os canais de divulgação da
doutrina da iluminação da humanidade proposta por Masaharu Taniguchi. No Brasil, compete
a essa associação a divulgação da revista Fonte de Vida. Correlato a ela, existe a Associação
Prosperidade que, como sugere seu nome, tem como foco o universo empresarial,
profissionais liberais e trabalhadores autônomos que procuram na doutrina religiosa o impulso
espiritual para a vida econômica.
A Associação das Mulheres, também conhecida por Associação Pomba Branca,
dedica-se principalmente às mulheres adultas com idade também acima dos trinta e cinco
anos. Essa associação possui ainda departamentos internos dedicados a mulheres mais jovens,
à terceira idade e também à educação infantil com base nos preceitos pedagógicos da doutrina
religiosa. Seu objetivo é a promoção do que entendem ser o despertar da espiritualidade
feminina enquanto parte da realização da harmonia familiar. Em suas considerações sobre
essa associação, Ediléia Diniz (2006) menciona que a visão patriarcalista de Masaharu
Taniguchi influiu na leitura feita sobre o sexo feminino, compreendido como sujeito
predominantemente emotivo e que é submisso ao marido. Sua condição de apoiadora do
marido é parte de sua jornada para a realização da “Imagem Verdadeira no lar”. A Associação
também é responsável pela divulgação do periódico Mulher Feliz, outrora conhecida por
Pomba Branca.
Por sua vez, A Associação de Jovens tem como objetivo a promoção da
espiritualidade de sujeitos com idade até 35 anos, isto é, antes de poderem ingressar nas
Associações Fraternidade e Pomba Branca. Assim como a Associação Pomba Branca, existem
departamentos internos com foco na diversidade etária, profissional, matrimonial e de gênero.
A publicação Mundo Ideal é produzida por essa Associação e seus conteúdos tratam da
relação entre juventude e o movimento de iluminação da humanidade.
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Assim como as outras novas religiões japonesas que foram criadas por leigos, não
existe sacerdócio na Seicho-no-Ie. A transmissão da doutrina religiosa é uma tarefa exercida
principalmente por Divulgadores e Preletores. Aos Divulgadores compete o trabalho de
distribuição das revistas religiosas, enquanto os Preletores são os responsáveis pela
transmissão doutrinária nos dias das reuniões do grupo, além de serem também oficiantes de
cerimônias como casamento, batismo e outros rituais. Os candidatos precisam estar inscritos
como associados da “Missão Sagrada”97. Ambos precisam passar por cursos de formação
através de três módulos de estudos que hoje são realizados online. Os gastos com o material
do curso são de responsabilidade dos interessados. Ao término, os sujeitos são avaliados
quanto ao aprendizado. Para se tornar Divulgador do movimento, o candidato precisa pelo
menos concluir o primeiro módulo e ser bem-sucedido na avaliação final. Por sua vez,
conforme afirma o documento intitulado Regulamento do Líder da iluminação da Seicho-noIe do Brasil (2013), disponível no site da instituição98, o sujeito que deseja se habilitar à
condição de Preletor precisa participar das atividades e seminários da Seicho-no-Ie por pelo
menos três anos e ter obtido sucesso ao longo das três etapas do módulo de estudo. A partir de
então, é possível progredir como Preletor nas seguintes categorias: Aspirante, Júnior, Sênior e
Máster99 de maneira que os mais destacados se qualificam para o exercício da prelação
nacionalmente.

4.3 Dinâmica religiosa
Ao longo de nossa pesquisa, participamos de várias atividades da Seicho-no-Ie em
Goiânia e também de um dos Seminários de Treinamento Espiritual realizado na Acadêmica
Sul Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo. Em virtude de sua relevância,
optamos por descrever algumas delas com o fito de fazer emergir aspectos da prática religiosa
do grupo em questão que subsidiaram nossa imaginação sociológica no tocante à identidade
religiosa dos adeptos.
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A Missão Sagrada é a forma de contribuição financeira que o sujeito oferece à Seicho-no-Ie. Ela sinaliza a
gratidão e o comprometimento do sujeito com o movimento da Iluminação da Humanidade. Existem diversas
categoria de contribuição que vão de R$2,50 até 10% da renda do contribuinte. Até onde alcançamos, a
contribuição à Missão Sagrada sinaliza a diferença entre simpatizante do movimento e o adepto de fato, ainda
que simpatizantes, segundo o Manual da Missão Sagrada (2012), também tenham o direito de realizar outras
contribuições.
http://www.sni.org.br/001890057821prel/dow/aulas/Regulamentos_e_normas_internas.pdf
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Divulgadores e Preletores possuem cotas de distribuição de revistas assim como precisam enviar mensalmente
relatórios de suas atividades, o que testemunha o forte controle administrativo da instituição.
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Essas atividades se diferenciam entre si apenas no que toca ao objetivo das reuniões
e ao público alvo que geralmente é pautado pela temática das Associações internas que
constituem o movimento. No geral, elas são marcadas pelo tempero motivacional expresso
pela declaração de que o homem é filho de Deus e por vários momentos de agradecimento; a
expressão “muito obrigada” é empregada desde a recepção até a despedida com o intuito de
destacar a harmonia daqueles que se reconhecem como manifestação da Imagem Verdadeira.
A motivação e a gratidão são aspectos da dinâmica religiosa que materializam a doutrina
otimista e a ética da gratidão ao mesmo tempo em que produzem acolhimento e o sentimento
de pertencimento à comunidade de fé.
As principais atividades religiosas da Seicho-no-Ie são conduzidas por Preletores
responsáveis por ministrar a mensagem a partir de alguns dos vários livros publicados pelo
grupo religioso, em especial, a coleção A Verdade da Vida escrita por Masaharu Taniguchi.
Os Preletores são os mais engajados no movimento se levarmos em consideração o tempo que
eles despendem para adquirirem a formação necessária para alcançarem o cargo e evoluírem
em seu interior. Aqueles que se tornam mais bem sucedidos em suas atividades de preleção
podem ainda atuar para além das fronteiras da regional com a qual estão vinculados, desde
que essa seja sua vontade e que sua atuação mais ampla não negligencie as atividades locais.
Ao preletores cabem também as atividades de oficiantes de rituais e cerimônias que vão desde
casamento até o encontro destino para reverenciar e agradecer aos antepassados. Os Preletores
são aqueles que atuam na condição de ministrantes dos bens de salvação a despeito de não
serem sacerdotes, de não viverem exclusivamente para a obra religiosa e de não serem
remunerados. Em suma, sua condição e performance religiosa se aproxima mais com a de um
palestrante motivacional do que com o tipo sacerdotal como o qual estamos familiarizados no
mundo cristão.

4.3.1 Domingo da Seicho-no-Ie
As reuniões dominicais intituladas “Domingo da Seicho-no-Ie” consistem no
principal evento semanal de congraçamento comunitário da nova religião japonesa. Ao longo
de quatro meses de imersão contínua, participamos dos encontros realizados principalmente
no Núcleo Central, localizado no centro da cidade de Goiânia. Por se tratar de uma atividade
realizada na manhã de domingo, é possível conjecturar que essas reuniões seguem a dinâmica
religiosa dos grupos constituintes do campo religioso brasileiro que realizam suas atividades
no mesmo dia e turno.
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Assim como em outras atividades, as reuniões de domingo são matizadas pelo
espírito motivacional. Preletores são especialmente posicionados no umbral do prédio onde
acontece o encontro para receberem os sujeitos com mãos em posição de prece e um efusivo
“muito obrigado” que será repetido em vários outros momentos dessa atividade. As reuniões
são divididas em dois momentos, existindo entre eles um intervalo de cerca de vinte minutos,
o que também acontece em outras atividades. No primeiro momento, o/a Preletor/a escalado/a
para o dia é convidado a uma espécie de “altar” por um “mestre de cerimônias” sob o aplauso
de todos os que se encontram no recinto. O Preletor agradece a todos e convida os sujeitos a
se levantarem para a reverência ao quadro do Jissô que se encontra exposto em uma parede.
Ainda de pé, o público é convidado à posição de oração a fim da realização do Cântico
Evocativo de Deus. O objetivo, sabemos, é a sintonia com mundo da “Imagem Verdadeira”.
O passo seguinte é a prelação propriamente dita.
A prelação consiste na explanação da doutrina religiosa que, geralmente, é
apresentada como uma filosofia de vida capaz de permitir ao homem a consciência de seu
verdadeiro potencial enquanto filho de Deus. Esse aspecto da doutrina é constantemente
ressaltado e, esporadicamente, os atendentes do culto aplaudem as observações que lhes
chamam a atenção e ou comovem. Como era de se esperar, é frequente a menção ao “Sagrado
Mestre Masaharu Taniguchi” enquanto doador da filosofia libertadora da Seicho-no-Ie. Além
do título “mestre”, Taniguchi é frequentemente chamado de “doutor” ou “professor”, ambos
simbolizando sua autoridade para além da dimensão religiosa convencional.
O/A Preletor/a faz sua exposição a partir de trechos de publicações da Seicho-no-Ie.
A publicação de onde o trecho é selecionado é, pelo menos nas reuniões que participamos em
Goiânia, disposta sobre o púlpito de forma que sua capa fique visível aos sujeitos. O uso de
data-show também é recorrente para situar a prelação a partir de um trecho de uma obra
específica. Além dos atributos essenciais da humanidade que, como dissemos, partem na
consciência da incorruptibilidade da natureza humana, as prelações regularmente ressaltam a
qualidade inata da humanidade que se encontra no mundo da Imagem Verdadeira e também o
valor de se reverenciar as “raízes”, ou seja, os pais e antepassados, enquanto meio de
superação de todos os obstáculos enfrentados no dia-a-dia, dentre eles, os que dizem respeito
à saúde, à paz familiar e ao sucesso profissional. A primeira etapa finda com agradecimentos
e aplausos.
Durante o intervalo, os sujeitos têm a oportunidade de interação e também de se
inteirarem a respeito das novas publicações religiosas, calendários, souvenir e outros objetos
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que estão disponíveis na livraria que fica dentro do recinto. No geral, como tivemos a
oportunidade de presenciar, as publicações destacadas na prelação estão presentes na livraria
religiosa. Essa, por sua vez, é administrada por Preletores dedicadas à divulgação, à venda e
ao controle contábil. Todos eles são “doadores de trabalho” segundo nos foi relatado. Nesse
momento, também são distribuídas revistas para aqueles que visitam a instituição pela
primeira vez.
O segundo momento tem início quando o/a Preletor/a novamente é convidado ao
palco pelo “mestre de cerimônias”. O tom motivacional também faz parte desse momento
assim como palmas e agradecimento. No que toca ao conteúdo, essa parte do encontro é
destinada ao esclarecimento de dúvidas, ao testemunho de vida, à conscientização ecológica e,
no trecho final, à realização da meditação Shinsokan. É nesse momento, segundo entendemos,
que os/as Preletores/as se dedicam a ressaltar a partir de questões práticas as consequências da
aplicação da doutrina religiosa. Ao término, depois de agradecimentos e aplausos, o
cronograma de eventos próximos é apresentado pelo “mestre de cerimônias”.
O “Domingo da Seicho-no-Ie” tem a duração de cerca de duas horas e é uma
atividade realizada simultaneamente em todo o Brasil. Durante todo esse período é comum
que os/as Preletores/a realizem atendimentos pessoais em espaços reservados para essa
função. Esses atendimentos, segundo fomos esclarecidos, são dedicados às pessoas que
enfrentam algum tipo de enfermidade ou situação de infelicidade e que precisam de instruções
exclusivas. Neles, são realizadas orações com o objetivo de evocação da Imagem Verdadeira
e também são feitas recomendações a respeito da importância de se reverenciar os pais e os
antepassados enquanto meio de superação de alguma enfermidade. Alguns dos enfermos,
segundo nos foi esclarecido, possuem problemas de estima e outras questões psicológicas,
expressando assim um dos aspectos da nuance psicoterapêutica de que nos fala Susumo
Shimazono (2004).

4.3.2 As Associações
Como mencionamos, os núcleos da Seicho-no-Ie são constituídos por Associações
que possuem um escopo temático, etário e de gênero. Cada núcleo é constituído de pelo
menos três Associações. Tivemos a oportunidade de participar de algumas reuniões das
Associações Pomba Branca e Prosperidade. Essas reuniões aconteceram principalmente ao
longo da semana e seus conteúdos dizem respeito às especificidades da doutrina no que tange
ao perfil dos sujeitos. Geralmente, não são reuniões muito movimentadas, sobretudo aquelas
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que acontecem durante o período da tarde ao longo da semana. A exceção cabe aos
seminários de treinamento realizados na Academia de Treinamento Espiritual localizada em
Aparecida de Goiânia ou a outras conferências especiais.
Assim como no “Domingo da Seicho-no-Ie”, a disposição motivacional cadencia os
encontros. Seja para falar sobre a prosperidade ou sobre o lugar da mulher na família ou ainda
sobre como a harmonia é fundamental para a prosperidade, o otimismo e a ênfase às boas
vibrações definem uma dinâmica religiosa que enfatiza a todo momento que o que nos
acontece depende sempre de nosso estado de consciência; o “eu” é enfatizado com o principal
agente da felicidade enquanto as ideias de “culpa” e “pecado” são situadas no plano ilusório
que define os contornos do Mundo Fenomênico, isto é, a realidade imediata e material.
A despeito da pouca participação – pelo menos no Núcleo Central em Goiânia -,
essas reuniões são fundamentais para reforçar o vínculo com a instituição já que é através
delas que os saberes religiosos são detalhadamente partilhados e também os projetos e metas
religiosas comuns são elaborados. Nesse sentido, as reuniões realizadas pelas Associações
são, segundo compreendemos, os principais momentos formativos promovidos pela Seichono-Ie. Em virtude dessa condição, essas reuniões também são fundamentais para a venda dos
livros doutrinários do movimento.
Segundo percebemos, a Associação Prosperidade parece ocupar uma posição de
destaque no interior da Seicho-no-Ie. Suas reuniões, conferências e cursos de treinamento,
também conhecidos como Ciclo da Prosperidade, parecem envolver um número maior de
pessoas, a maioria empreendedores locais ou profissionais liberais preocupados em conhecer
ou aperfeiçoar suas potencialidades através do “empoderamento espiritual” com o fito de
“abrir a torneira da provisão”, como ouvimos de uma Preletora.
As reuniões de que participamos promovidas pela Associação Prosperidade
geralmente aconteceram no início da noite. Nesses momentos, como o nome da associação
sugere, são discutidos os princípios da prosperidade a partir da “lei mental” ressaltada por
Taniguchi em algumas de suas obras. A partir dela, os Preletores ressaltam o princípio de
“atração dos semelhantes” que pode ser sintetizado através da ideia de que o estado mental
sintonizado com a Imagem Verdadeira atrai a prosperidade já que essa é uma realidade
intrínseca àquele que é, segundo a doutrina, filho de Deus. Contudo, a harmonia com os
outros, sobretudo com os entes familiares – ver a Imagem Verdadeira das pessoas -, e a
reverência aos antepassados também são ministradas enquanto meios para atrair a
prosperidade.
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Ao longo das reuniões a prosperidade é destacada com um desdobramento do
aperfeiçoamento espiritual do eu e da consciência de que somos filhos filho de Deus. Ser
pobre e não se realizar materialmente indiciam limites e problemas espirituais.
Frequentemente, a ideia da “pobreza honrada” é discutida pelos Preletores com o objetivo de
destacarem uma concepção religiosa equivocada que mantém mulheres e homens em uma
situação de ignorância a respeito de sua real natureza “enquanto filhos de Deus”. Geralmente,
os Preletores responsáveis ressaltam também que a provisão é dada de acordo com nossas
necessidades e que a prosperidade de fato significa ter a medida certa das coisas de acordo
com aquilo que precisamos100. Como teremos a oportunidade de discutir, o conteúdo e as
práticas dessas reuniões constituem a nuance mais pragmática em virtude da afinidade entre o
“empoderamento espiritual” e o sucesso no mundo profissional e ou financeiro.
Constituída exclusivamente pelo público feminino, as reuniões da Associação Pomba
Branca promovem a formação das mulheres a partir da ênfase no lugar delas na construção do
lar harmonioso. Como era de se esperar, a ideia da vibração e do otimismo no que toca à
maneira de ver os entes familiares é parte fundamental do escopo temático dessas reuniões.
Nesse momento, a Preletora escalada para promover as discussões ressalta aquilo que ela
entende serem as qualidades femininas capazes de edificar o lar harmonioso e para isso lança
mãos dos textos de Masaharu Taniguchi ou das esposas dos Presidentes Mundiais que sempre
ocuparam a presidência mundial da Associação Pomba Branca.
Temas diversos referentes ao que julgam ser o “mundo das mulheres” são discutidos
nesse momento, com grande ênfase na educação. Um detalhe que nos chamou a atenção foi a
presença da questão ecológica que não aparece tão explicitamente nas outras reuniões em que
participamos. No geral, há uma vinculação entre o cotidiano do lar e a ecologia, o que sugere
que as preocupações com o meio-ambiente parecem ser associadas ao gênero feminino, como
se existisse uma “generificação do cuidado ecológico” que parte primeiramente do cuidado da
mulher com a casa – eco, como sabemos, significa “casa”.
Interessantemente, a grande maioria dos membros dessa associação era constituída
por professoras na atividade ou que se aposentaram. Por esse motivo, a educação é um tópico
frequentemente contemplado. A ideia de que o homem é “filho de Deus” se manifesta nas
preleções a partir da convicção da necessidade de superar qualquer interpretação fenomênica
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Na conferência intitulada A Elevação da Alma Gera Prosperidade realizada no início de outubro de 2015, a
Preletora que ministrava a doutrina – era uma convidada vinda de Salvador, Bahia – convidou adeptos do
movimento para testemunharem a prosperidade em suas vidas. Os sujeitos destacaram o sucesso profissional, a
compra de imóveis e automóveis como uma das consequências do despertar para as “capacidades infinitas”
daqueles que são “filhos de Deus”.

149

da condição do sujeito aprendiz, que deve ser representado não a partir da sua manifestação
momentânea, mas a partir da real natureza incorrupta da Imagem Verdadeira. Do ponto de
vista dos participantes desses encontros e da Preletora – que também era uma educadora –
essa seria a maneira mais formidável de se valorizar as habilidades individuais dos jovens.

4.3.3 O Seminário de Treinamento Espiritual de Ibiúna
Como afirmarmos, o momento de maior imersão em nossa pesquisa aconteceu ao
longo de uma semana de participação no Seminário de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São
Paulo, junto com a caravana de adeptos da Seicho-no-Ie da Regional Goiás, a maior parte
deles residentes em Goiânia. Esses seminários religiosos são temáticos e o que participamos
se intitulava “Seminário de Oferenda de Trabalho para Empresários, Profissionais Liberais,
Autônomos e Executivos”.
A participação nesse Seminário foi ímpar, sobretudo por conta da conjuntura política
e econômica nacional. A crise econômica e os atuais rumos da política nacional foram
mencionados em várias preleções enquanto irrealidades do mundo do fenômeno que deveriam
ser superadas através das reverências aos antepassados, do pensamento positivo e, a partir
deste, da iniciativa audaciosa daquele que por ser filho de Deus e dotado da Imagem
Verdadeira. Crises, diziam os preletores, não existiam porque o que existe é o Mundo da
Imagem Verdadeira onde o Homem-Deus é naturalmente próspero; ter iniciativa no mundo
econômico e saber servir aos outros – a harmonia também se realiza com a disposição de
ocupar eficientemente uma função profissional ofertando serviços de qualidade - são meios
fundamentais para materializar a condição real de Filho de Deus e diluir a ilusão de crise. Por
sua vez, as crises políticas também não seriam reais porque a Imagem Verdadeira do Brasil é
a do “Paraíso Terreal” aqui e agora, portanto próspero, organizado, ordeiro e administrado por
“filhos de Deus”. Em outras palavras, a ideia da não existência da crise balizou grande parte
do evento e nos permitiu compreender com mais clareza alguns dos traços do universo
religioso do grupo101.
Ao longo de uma semana, pudemos partilhar de convivência intensa com adeptos e
simpatizantes da Seicho-no-Ie de Goiânia e de outras regiões do país bem como participar de
inúmeras preleções diárias que subsidiaram grande parte de nossa compreensão da doutrina e
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Podemos acrescentar ainda a menção ao ataque terrorista que atingiu Paris em novembro de 2015. Segundo os
preletores, uma concepção equivocada de Deus e da condição humana teriam provocado o ato violento.
Curiosamente, foi dito que tal comportamento não é a real essência do Islamismo, mas uma leitura equivocada
daqueles que perpetraram o ato.
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da dinâmica religiosa do grupo. Além disso, participamos de várias cerimônias religiosas
voltadas principalmente à gratidão aos antepassados – a “oferenda de trabalho” é dedicada a
eles.
Sem nos atermos em todos os pormenores, é importante mencionar que os
participantes desse seminário estavam vinculados à Associação Prosperidade e por isso
mesmo eram sujeitos oriundos da classe de profissionais liberais, empresários, autônomos e
executivos que procuravam na doutrina da Seicho-no-Ie, em especial nas práticas da gratidão
aos antepassados, o “empoderamento espiritual” necessário para o alcance de seus objetivos
profissionais e financeiros. Por esse motivo, ao longo de todas as atividades os sujeitos eram
instados a proclamações públicas de motivação que buscam manifestar a essência divina, a
autorreverência – “eu me reverencio porque sou a Infinita Sabedoria de Deus!” – e a
convicção de que o paraíso de Deus é aqui e agora e que enquanto filho de Deus a
humanidade deveria usufruí-lo.
Agradecer aos familiares repetidamente recitando “Obrigado Papai” e “Obrigado
Mamãe” durante a realização das tarefas no interior do complexo religioso, tais como o
recolhimento de gravetos e folhas no imenso pátio do Santuário de Hoozo, a higienização dos
alojamentos, a carpição e a coleta de folhas de uma pequena plantação de chá foram algumas
das atividades que buscavam a iluminação e a harmonização com as raízes familiares com o
fito da anulação do carma negativo que eventualmente impede a manifestação da “provisão
infinita” destinada àqueles que são “filhos de Deus”. Cura e milagres são mencionados
durante as Preleções que buscam esclarecer os participantes a respeito das cerimônias e da
importância de se agradecer aos antepassados. Como deixaram claro, o agradecimento é de
responsabilidade do indivíduo; dele depende nosso sucesso e nossa prosperidade. Em outras
palavras, é a iniciativa individual no âmbito da gratidão aos antepassados que provoca a
realização e o sucesso nesse mundo102.
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Em uma das preleções que assistimos, ouvimos que a ideia “Deus proverá” é equivocada já que a
responsabilidade pela provisão é o sujeito que reverencia suas raízes, os antepassados, e vivifica Deus no interior
através do pensamento positivo. Trata-se, como trabalharemos melhor no capítulo seguinte, de um expediente de
diferenciação religiosa fundamental para pensarmos na identidade dos adeptos do grupo.
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Imagem 5 - Oferenda de Trabalho na lavoura de chá Academia de Treinamento Espiritual de
Ibiúna, São Paulo

Fonte: acervo fotográfico da pesquisa

As tarefas são exercícios espirituais cujo foco é a consolidação da harmonia familiar
através do agradecimento aos antepassados. Os sujeitos são recomendados a agradecerem
inclusive aos pais que não exerceram seus papeis familiares a contento ou que abandonaram a
família. Ser grato ao pai e à mãe, independente de tudo, deve-se ao fato de que graças a eles
os sujeitos puderam nascer e emanar a essência divina nesse mundo. Em outras palavras, a
gratidão se deve à concepção que permitiu a existência do Homem-Deus.
Outras atividades marcam a semana de Seminário de Treinamento Espiritual e
grande parte delas esclarecia sobre as leis mentais, sobre a prática Shinsokan, realizada pela
manhã e no final da noite, sobre a importância de saber servir através de trabalho qualificado
e do cultivo de aptidões. Eventos como a Cerimônia de Purificação da Mente, cujo objetivo é
a extinção de rancores aos pais e antepassados armazenados no subconsciente, e a Cerimônia
do Fogo, que expressa o compromisso individual com o Movimento da Iluminação da
Humanidade iniciado por Taniguchi, foram algumas das práticas religiosas que reforçavam
aspectos doutrinários e promoviam o senso de comprometimento com a divulgação da
mensagem religiosa.
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4.4 Síntese e Perspectivas
Ao longo desse breve capítulo, cuidamos de explorar de maneira pormenorizada a
doutrina religiosa da Seicho-no-Ie, sua organização administrativa, suas práticas e dinâmicas
religiosas a partir de nossa experiência com a literatura religiosa e, principalmente, a partir de
nossa imersão ao longo de várias atividades religiosas, encontros e do Seminário de
Treinamento Espiritual realizado na Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna. Nosso
propósito foi destacar os traços mais marcantes da doutrina e do cotidiano religioso dos
sujeitos a fim de subsidiar algumas ilações que desenvolveremos no capítulo seguinte a
respeito da identidade religiosa dos adeptos do movimento.
Ao descrever de maneira pormenorizada alguns eventos dos quais participamos em
Goiânia e na Academia de Ibiúna tínhamos em mente a importância de materializar elementos
de nossa imersão que desvelam aspectos da dinâmica e das atividades religiosas da Seicho-noIe, o que foi fundamental para evitarmos uma relação puramente bibliográfica com nosso
objeto.
A existência de uma estrutura religiosa centralizada que exerce o controle sobre os
rumos da doutrina religiosa nos fez ponderar a respeito de alguns limites do cabedal teórico
que nos orientou. A despeito de concordarmos que a Seicho-no-Ie é uma “religião do
verdadeiro eu” (CLARKE, 2006) que promove a via da individuação da fé com vistas ao
acesso ao potencial íntimo dos sujeitos, como acontece com várias espiritualidades
alternativas, em especial aquelas sob o guarda-chuva da Nova Era, do Novo Pensamento
Americano e do Movimento do Potencial Humano, somos propensos a pensar que a
instituição estabelece determinados limites que impedem, pelo menos no âmbito da doutrina
oficial, bricolagens que atentem contra o cânone estabelecido a partir da produção de
Masaharu Taniguchi. Por esse motivo, compreendemos que a doutrina da “identidade comum
das religiões” encontra limites na medida em que é a narrativa religiosa engendrada pelo
fundador do grupo que define exatamente o que é comum a todos os credos. Em outras
palavras, a “identidade comum” é artifício definido pela imaginação religiosa do fundador do
movimento que foi rotinizada e “controlada” por seus sucessores, o que não impede,
conforme veremos no próximo capítulo, que os adeptos da religião não experienciem outras
tradições religiosas concomitantemente à adesão à Seicho-no-Ie.
No capítulo vindouro destacamos alguns dos aspectos mais marcantes da identidade
religiosa dos adeptos da Seicho-no-Ie a partir das entrevistas que realizamos para nossa
pesquisa. Contudo, muitos outros aspectos da experiência imersiva que aqui descrevemos
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serão mencionados enquanto dados cuja espontaneidade foram fundamentais para
apreendermos nuances e aspectos da vida religiosa dos membros da Seicho-no-Ie que não
apareceram nas entrevistas. Aliás, esse foi o expediente que encontramos para autenticar
muitas das observações e ponderações concedidas pelos entrevistados.
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CAPÍTULO V
IDENTIDADE RELIGIOSA: “ABERTURA”, “EMPODERAMENTO ESPIRITUAL”,
E A “ECOESPIRITUALIDADE”

No último capítulo de nosso trabalho consideraremos aspectos marcantes da
identidade religiosa dos adeptos da Seicho-no-Ie a partir das entrevistas que realizamos com
membros da Regional Goiás que constituem os núcleos de Goiânia. Ao todo, entrevistamos
quatorze sujeitos entre Preletoras, simpatizantes e divulgadores do movimento. Nosso
propósito foi fazer emergir de forma mais clara aspectos da experiência religiosa que foram
contemplados nos dois últimos capítulos e definem a identidade dos adeptos do movimento.
Durante as entrevistas, que duraram mais de 11 horas, cuidamos de pinçar aspectos
fundamentais que descreviam a proveniência religiosa, a relação dos adeptos com outras
religiões, a relação entre prosperidade e espiritualidade e o lugar contemporâneo da ecologia.
A esses dados acrescentamos outros oriundos da imersão que foram coletados a partir da
convivência com adeptos e simpatizantes do movimento que compartilharam impressões e
situações de vida que enriqueceram nossa abordagem. Como procuramos evidenciar, o
“empoderamento espiritual” define uma identidade religiosa profundamente pragmática,
enquanto a “ecoespiritualidade” define uma nuance mais substantiva e reflexiva. Uma e outra
se imbricam no cotidiano dos adeptos, a despeito da segunda nuance ainda não ter alcançado
uma condição mais sólida.
5.1 Trânsitos, traduções e a “abertura”

Ao longo do contato com nossos entrevistados cuidamos de verificar suas origens
religiosas, seus itinerários de fé antes da adesão à Seicho-no-Ie e seu regime de envolvimento
religioso com a instituição (e.g. simpatizante, associado, divulgador, preletor). Inicialmente,
nossa preocupação era mapear a vida religiosa dos sujeitos com o fito de compreendermos a
relação entre o passado e a natureza da adesão ao movimento. Acreditamos que a ideia de que
a nova religião em tela é dotada da “identidade comum de todas as religiões mundiais”, como
alega o próprio fundador do movimento e aqueles que entrevistamos, favoreceu a preservação
de aspectos do capital religioso amealhado ao longo de peregrinações pretéritas, mas que
foram se rearranjando quanto ao significado religioso. Por outro lado, essa ideia parece
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também favorecer diferentes níveis de envolvimento e mesmo vínculos secundários com
grupos religiosos.
Apesar disso, é fundamental ressaltar que a ideia de uma “essência comum” é um
engendro da “imaginação religiosa” de Taniguchi e seus seguidores. Todas as outras religiões
só são “interessantes” a partir da doutrina da Seicho-no-Ie, isto é, a partir dos princípios
fundamentais sobre a natureza divina de todas as coisas que caracteriza a narrativa monista
forjada por Masaharu Taniguchi. Como entendemos, a concepção da unidade de todas as
religiões só faz sentido para os adeptos a partir da doutrina religiosa do mestre fundador; é ela
que estrutura a diversidade e eventuais aproximações com outros conteúdos de fé103.
De antemão, é importante mencionar que alguns entrevistados, em especial os
preletores, alegam que deixaram de se envolver de maneira regular com outras religiões
quando assumiram sua função dentro da Seicho-no-Ie, o que não significa indiferença ou a
inexistência de algum tipo de permanência religiosa das experiências anteriores. Uma delas, a
senhora M. F. B.104, adepta do movimento desde 1984, alegou que passou a se assumir como
membro da Seicho-no-Ie depois de se tornar preletora. Perguntada sobre sua resposta ao censo
de 2010, ela afirma: “eu me denominava católica, eu acho que até a uns dez anos atrás.
Depois que eu passei a ser preletora, foi que eu assumi, que eu falo ‘sou Seicho-no-Ie’. O
povo costuma assustar [...]” (Entrevista M.F.B, Goiânia, 22/09/2015). Esse exemplo parece
testemunhar que os Preletores são aqueles que mais se aproximam do modelo tradicional de
membresia com o qual estamos acostumados, a despeito de suas limitações conceituais no que
toca à compreensão de algumas das novas religiões cujo regime de envolvimento não se
enquadra ao pertencimento exclusivo, como é esse o caso. São eles, os preletores, os que
detêm uma identidade religiosa mais consistente no sentido de conceber a Seicho-no-Ie como
uma religião e não apenas como uma “filosofia de vida” ou “espiritualidade” como fazem
especialmente os simpatizantes do movimento.
Como percebemos, a preservação do capital religioso amealhado ao longo da
errância dos sujeitos não acontece na forma de uma continuidade plena e simples.

Na
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Isso nos remete a algumas reflexões que desenvolvemos nos capítulos anteriores. Ainda que a experimentação
seja uma característica de vários novos movimentos religiosos, parece-nos que ela sempre terá um limite
sobretudo quando pensamos na existência de instituições responsáveis pela ministração dos bens de salvação e
zelo doutrinário. Outra questão interessante é que a sensação de pertencer a um movimento que se apresenta
como aquele que detém a identidade comum de todas as religiões estimula alguns de seus adeptos a se
aproximarem e às vezes combinarem narrativas religiosas e espiritualidades com algumas discrepâncias
doutrinárias em relação à doutrina de Masaharu Taniguchi, como é o caso daqueles que são membros da Seichono-Ie e mantêm algum tipo de interesse pela literatura do guru Rajneesh Chandra Mohan Jain (1931-1990),
mais conhecido como Osho, ou, o que é bastante comum, pela literatura espírita.
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A fim de preservamos as identidades dos entrevistados, apresentamos apenas as inicias dos nomes.
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verdade, ele é traduzido, isto é, ressignificado, pelos sujeitos a partir dos princípios
doutrinários edificados pela imaginação religiosa de Masaharu Taniguchi. Nesse sentido, a
preservação do capital religioso através da tradução atravessa a identidade religiosa dos
adeptos da Seicho-no-Ie; seu desdobramento é algum grau de sensação de continuidade entre
a experiência religiosa do presente e os itinerários anteriores. Contiguamente, essa condição
sedimenta o contraste com outras narrativas e sistemas religiosos na medida em que as
concepções do “não-sectarismo” e da posse da “essência comum de todos os credos” são
ressaltadas como traços que contrastam com a religiosidade tradicional.
Os entrevistados insistiram na unidade religiosa, na essência comum de todos os
credos, um expediente que lhes permite preservar o capital religioso do passado, sobretudo do
Cristianismo, e confeccionar um sentimento de continuidade baseado na ideia de que aquilo
que antes não era de fato compreendido, agora o é na Seicho-no-Ie. Contudo, o contraste em
relação às outras religiões, incluindo aquelas que fizeram parte do itinerário de fé dos sujeitos,
expressa-se de forma mais visível a partir da convicção de que algumas daquelas doutrinas
assimiladas anteriormente são ilusões que impedem a humanidade de perceber sua real
condição espiritual.
Nas entrevistas que realizamos os sujeitos foram instados a descreverem o processo
de adesão à Seicho-no-Ie e sobre suas relações com outros grupos religiosos. As respostas
traziam sempre a concepção de que as religiões possuem uma fonte comum e que o vínculo
com a religião da família ou de berço também é parte da disposição em reverenciar as raízes
ancestrais. A grande maioria deles revelaram a origem católica ou espírita e algum grau de
envolvimento com essas religiões através da preservação de preces, de imagens, da leitura de
obras religiosas, da atenção a programas religiosos e do “passe” espírita. Outros manifestaram
possuir algum grau de envolvimento com outras espiritualidades alternativas (e.g. yoga,
Ho’oponopono, Reiki, Pro-Vida, etc.). De qualquer forma, o envolvimento com outras
práticas ou com aquelas do passado familiar acontecem a partir do viés doutrinário da nova
religião japonesa. É esse aspecto, inclusive, que distingue o adepto religioso do
simpatizante105.
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Sob esse aspecto, o trabalho de Geraldo Paiva (2004) a respeito da conversão religiosa às novas religiões
japonesas nos ajuda a pensar a adesão à Seicho-no-Ie e a concomitante formação da identidade religiosa
enquanto momento de “nova articulação simbólica”. Malgrado algumas diferenças entre nossa abordagem e a
que o pesquisador desenvolve no âmbito da psicologia da religião, parece-nos que a nova articulação simbólica a
que o autor alude opera a tradução dos elementos religiosos do passado a partir da lente da doutrina de
Taniguchi, razão pela qual os adeptos que entrevistamos alegam que compreenderam melhor a religião dos
antepassados a partir do momento em que conheceram a Seicho-no-Ie.
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Ao se declararem membros da Seicho-no-Ie, os entrevistados manifestam sua
identidade religiosa a partir do contraste entre a nova religião (ingroup) e as outras
(outgroup). É nesse momento que os contrastes, isto é, os marcadores da diferença, emergem
como recurso que acentua as qualidades da Seicho-no-Ie. Essas qualidades, como teremos
oportunidade de tratar, concernem à concepção otimista da humanidade, à praticidade
doutrinária, à fruição daquilo que a vida oferta e à sensação de abertura religiosa. Destacadas
de forma altiva, essas características contrastam com a noção de pecado, com a separação
entre Deus e humanidade, com a concepção de falta de aplicabilidade doutrinária atribuída a
outras religiões, com a ideia da recusa do que a vida oferta em nome do paraíso depois da
morte e, não menos importante, com a concepção de que a salvação é exclusiva de uma única
religião ou doutrina. Todas elas são consideradas ilusões e quase sempre são associadas ao
Catolicismo e a outras tradições cristãs.
Ao descrever sua simpatia pelo catolicismo, religião onde nasceu, uma das
entrevistadas, a senhora A. A. R. A., uma preletora que conheceu a Seicho-no-Ie no final da
década de 1970, portanto no início de sua expansão para além dos limites étnicos,
confidenciou-nos o seguinte: “[...] eu gosto muito de rituais [...] a Igreja Católica é riquíssima
em rituais, eles me comovem, eles me deixam muito encantada porque são festivos, né? A
Seicho-no-Ie também é festiva, mas os rituais católicos eu considero bonitos demais, me
comovem, me agradam [...]” (Entrevista A. A. R. A., Goiânia, 27/08/2015).
A entrevistada ressalta o que ela compreende como qualidades ritualísticas da Igreja
Católica, o que denota uma disposição pela dinâmica cerimonial, pelos paramentos e pela
organização típica das atividades católicas. Ao ressaltar o aspecto festivo, que foi equiparado
às atividades da Seicho-no-Ie, a entrevistada evidencia uma disposição religiosa que contrasta
com a sobriedade solene da religião católica em sua forma mais tradicional. Sua ideia de
“encantamento porque festivo” subentende ainda que sua identidade religiosa é propensa a
uma relação com o sagrado matizada pelo otimismo que, como afirmamos anteriormente,
expressa-se através dor teor motivacional comum aos encontros realizados pela instituição
religiosa.
O contorno motivacional é um padrão observado em todas as entrevistas, bem como
nas atividades religiosas de que participamos. Ele é oriundo da concepção religiosa ancorada
na positividade e na autoafirmação, ambas características da espiritualidade contemporânea
pouco afeiçoada à leitura religiosa tradicional sobre a humanidade (CLARKE, 2006;
CAMPBELL, 2007). O sagrado para essa e para os/as outros/as entrevistados/as é a fonte da
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motivação interior responsável por produzir o que anteriormente definimos enquanto
“empoderamento espiritual”. Em sua leitura, a mesma preletora menciona seu
descontentamento com eventuais idiossincrasias religiosas associadas por ela ao Catolicismo,
em especial, a culpabilidade e a ideia do sofrimento manifesto na cruz de Cristo.

Eu era muito de ir à missa, mas tinha algo que me angustiava muito que era é [...] a
Semana Santa. Eu ficava muito triste quando eles falavam assim que cristo morreu e
mostravam um Cristo tão sofrido, com sangue escorrendo, a coroa de espinhos, tudo
sujo de sangue. Eu olhava para naquela figura e me sentia muito angustiada e me
sentia culpada. Aquilo me maltratava e eu senti que não era aquilo que eu queria [...]
Eu não gostava de olhar para o Cristo porque quando eu olhava eu ficava me
autopunindo porque sempre falavam que ele morreu para nos salvar [...] Aí como eu
já tinha um princípio filosófico que a minha mãe, a gente assistiu muita conferência
a...a diretora da época do Instituto de Parapsicologia do Brasil [...] aí eu fui
juntando, por exemplo, eu assisti palestras com o Divaldo Franco, sempre com a
minha mãe, a gente sempre ia [...] sempre assim vendo que a gente não está se
autopunindo não. Eu já estava com leituras da Seicho-no-Ie [...] e eu fui no
seminário da Luz e a partir desse momento eu tomei a decisão de ser da Seicho-no-Ie
(Entrevista A. A. R. A. Goiânia, 27/09/2015).

Ao discorrer sobre seu itinerário religioso no catolicismo a entrevistada elabora o
contraste religioso que destaca a qualidade espiritual da Seicho-no-Ie. A entrevistada ressalta
o desconforto com a imagem de Cristo na cruz e com o sentimento de culpabilidade comum à
experiência cristã. Se, em um primeiro momento, o aspecto festivo do mundo católico era
ressaltado e associado com a disposição da Seicho-no-Ie, no segundo, há o contraste no que
toca à concepção do sagrado. O “Cristo tão sofrido, com sangue escorrendo” evoca através da
diferençiação o cultivo de uma espiritualidade pouco afeiçoada às ideias de martírio e
sacrifício que na narrativa cristã estão ligadas à redenção na cruz e à salvação. A recusa do
sacrifício de sangue, da culpa e da autopunição revela a disposição em afirmar uma
espiritualidade otimista oriunda do vitalismo da Seicho-no-Ie e de sua concepção de salvação
pela via da consciência da divindade do “eu verdadeiro”, o “homem-Deus”.
A leitura de mundo dessa entrevistada é um padrão nos depoimentos dos adeptos da
Seicho-no-Ie que passaram pelo Catolicismo; para eles, qualquer interpretação religiosa da
condição humana que dista do otimismo expresso pela máxima “O homem é filho de Deus,
portanto Perfeito” é uma compreensão ilusória que mascara o “eu verdadeiro” do sujeito e o
impede de expressar o máximo de sua vitalidade espiritual. Mesmo rejeitando a doutrina
Cristã do pecado original, Jesus é uma referência para essas pessoas, a despeito de sua
mensagem ter sido de fato compreendida, segundo eles, apenas depois da adesão à Seicho-noIe.
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Interessantemente, a mesma entrevistada afirma que “já tinha um princípio
filosófico” que ela aprendeu com a mãe a partir da participação em uma palestra do Instituto
de Parapsicologia do Brasil; ela relata ainda que foi “juntando tudo” e que participou de
palestras do escritor e líder Espírita Divaldo Franco. Parece-nos que a entrevistada vivenciou
algum grau de itinerância e experimentação que a predispôs à Seicho-no-Ie. Esse trecho do
itinerário é rememorado como uma preparação para sua adesão religiosa de fato, isto é, não
apenas uma simpatizante, por volta de 1984. Consideremos ainda que a entrevistada se refere
às incursões de fé do passado, em específico, as palestras do Instituto de Parapsicologia do
Brasil e de Divaldo Franco, usando a expressão “princípios filosóficos”. Essa mesma
expressão é costumeiramente mencionada pelos adeptos em relação à doutrina de Taniguchi
com o objeto de talvez marcar uma identidade distinta da religião tradicional, apesar do fato
de que a grande parte dos entrevistados e pessoas com quem convivemos compreenderem a
Seicho-no-Ie como religião.
Ainda no que toca ao contraste, a entrevistada discorre sobre sua concepção de Deus
e menciona a diferença com a visão do mundo católico onde ela se criou.

[...] Eu acho que deus é isso, é tranquilidade, é serenidade, é paz, né? E agora
quando eles falam que você é pecador eu mudo essa palavra e eu não procuro gravar
que eu sou pecador. Eu mudo e falo assim: “no meu aspecto fenômeno eu cometo
deslizes, mas eu não sou pecador. Eu nego, eu não sou pecador, eu sou filho de
Deus. Eu cometo deslizes, mas eu reflexiono e mudo, né, aquela situação para uma
situação melhor [...] eu vejo que tem párocos, tem padres, que ficam muito abalados,
com receio de, por exemplo, eu conheço um padre [...] que ele tem o compromisso
em trazer todos as pessoas, os meninos, que ele batizou, ele quer ver frequentando a
Igreja Católica [...] nas homilias dele ele fala muito mal de outros seguimentos
religiosos e pede para as pessoas não, que isso é coisa do demônio [...] ele é muito
taxativo [...] “cuidado com essas filosofias” [...] ele fala cuidado com esses filosofias
que falam que o homem não tem doença, mas quem cura é só Jesus Cristo, não se
deixe enganar (Entrevista A. A. R. A, Goiânia, 27/08/2015)

A diferenciação religiosa que emerge desse trecho da entrevista orbita em torno do
conceito de pecado presente na tradição cristã. Novamente ela se refere às “filosofias” ao
mencionar as recomendações de um religioso católico em relação às religiões orientais.
Notemos a ideia de “não gravar a ideia de que sou pecador”. Ela diz respeito ao princípio
fundamental da doutrina da Seicho-no-Ie acerca do poder da mente e das palavras que,
segundo acreditam, pode aproximar ou afastar a consciência dos sujeitos de sua verdadeira
imagem de filho de Deus. Para ela, “gravar” a condição da humanidade como pecadora
significa para os adeptos a permanência na ilusão que caracteriza o “mundo fenomênico” e
que, em termos práticos, implicaria na não realização do sujeito já que ele não se reconhece
como “Filho de Deus” dotado de um “eu verdadeiro” próspero, saudável e perfeito.
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Outra tendência no tocante ao contraste diz respeito à concepção da relação entre
divindade e humanidade. Os/as entrevistados/as assinalavam que a visão tradicional –
Católica na maior parte das vezes – apresentava um Deus distante, localizado “lá no céu” e
longe da vida das pessoas nesse mundo. É nesse sentido que a preletora N. M. O., uma
professora universitária de origem católica que conheceu a nova religião em seu ambiente de
trabalho há trinta anos, avalia a diferença entre a concepção da divindade de sua religião de
berço e aquela apresentada pela Seicho-no-Ie.

A Igreja Católica [é] maravilhosa, é claro, mas ainda separa o ser humano de Deus,
assim. É Deus no céu e nós na terra. Na conceituação da Seicho-no-Ie é Deus dentro
de nós. E eu, como extensão de Deus, eu, como automanifestação divina, é esse o
conceito que se tem de Deus. E foi isso, esse conceito que me encantou e me fez...
me deu vontade de começar a estudar esse ensinamento (Entrevista N. M. O.,
Goiânia, 02/10/2015)

A “automanifestação divina” é o traço diferenciador enlevado pela preletora.
Enquanto o Catolicismo separa o sagrado do indivíduo, ela, a entrevistada, sustenta que é a
ideia do “Deus dentro de nós” o que a fascinou na Seicho-no-Ie, que ela define como
“ensinamento” ou como uma “filosofia de vida”, uma expressão que era empregada por ela
principalmente durante a fase inicial de seu envolvimento com a nova religião.
As práticas e exercícios religiosos também são características ressaltadas pelos
entrevistados e membros no âmbito do contraste com outros grupos. Eles, acrescentamos, são
compreendidas como um dos aspectos mais marcantes ao mesmo tempo em que são
diretamente relacionadas ao sucesso nessa vida; ou seja, as práticas e os exercícios religiosos
estão intimamente relacionados à realização cotidiana. Ao ressaltar as diferenças da nova
religião japonesa, a preletora A. H. O., uma comerciante filha de imigrantes, criada em uma
família budista, mas batizada na Igreja Católica, discorre:

Assim, eu acho que todas essas religiões, elas são maravilhosas, por isso a gente não
tem sectarismo religioso, só que o que muda é a prática porque a gente vai vendo no
dia a dia que através da prática você consegue superar as dificuldades que você tem,
que na verdade tudo o que está manifestado são as criações da nossa mente, são
ilusões. Então, quando você consegue entender que aquilo não existe realmente, ela
realmente passa a não existir. Então, quando eu falo prática, é a prática no dia a dia
de você estar com a pessoa, a pessoa te ofender e você entender o tempo todo que
ele é imagem e semelhança de Deus, que ele é um filho perfeito, e que se ele está
manifestando naquela hora é porque ele também é um espelho seu (Entrevista A. H.
O. Goiânia,03/09/2015).

Segundo ouvimos, as práticas e os exercícios religiosos são “ferramentas” para a
evolução espiritual que distinguem o movimento de outros grupos, como afirma a Preletora
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H. A. que, ao ser indagada sobre a diferença entre a Seicho-no-Ie e o Espiritismo, religião
com a qual ela possui ainda vínculos declarados. Afirma:
Ferramentas de prática! A prática é o “tenho um problema”. E como é que eu vou
resolver esse problema? Eu vou fazer oração de perdão? Eu vou fazer meditação? Eu
vou conceituar a imagem verdadeira? Eu vou fazer cerimônia de gratidão dos meus
antepassados, que eu estou tendo uma interferência com eles e eles estão tendo
comigo e eu com eles. Nós temos ferramentas para trabalhar, que no espiritismo e
nas outras, nas outras vocês não tem. Ferramentas de trabalho que são as práticas.
Não existem essas práticas em outras filosofias. Existe a prática assim por exemplo.
Eu sou espírita eu posso falar. Eu posso falar, eu sou de origem espírita e posso
falar. Vou lá receber um passe para melhorar. Eu vou fazer um tratamento lá que as
pessoas vão fazer um tratamento, passar por uma desobsessão, não preciso fazer
nada. Então, o outro não tem responsabilidade pelas pessoas que eu estou vivendo.
Eu tenho responsabilidade, eu aprendi isso na Seicho-no-Ie, eu sou dona de mim
mesma. Tudo o que eu estou fazendo, sou eu que construí. Então, se eu construir
alguma coisa errada, sou eu que tenho que consertar aquilo que eu fiz de errado
((Entrevista H.A, Goiânia, 16/10/2015 – grifo nosso)).

O trecho de sua entrevista evidencia o que mencionamos sobre o valor das práticas e
exercícios enquanto traços marcantes e diferenciadores da experiência religiosa na nova
religião. Reparemos o uso de “ferramentas” enquanto sinônimo de meio eficaz para o alcance
de um determinado propósito, seja através do Shinsokan, da gratidão aos antepassados ou de
alguma outra prática do grupo. Segundo lemos, a entrevistada entende que em “outras
filosofias” não existem práticas semelhantes, uma referência não apenas ao Espiritismo, mas
também às espiritualidades alternativas com as quais ela está familiarizada.
Como era de se esperar, a ideia de que a nova religião é a síntese daquilo que é
essencial a todas as religiões é uma das características que muito comumente serve para
contrastar o grupo e marcar sua diferença em termos identitário (WOODWARD, 2007). O
caráter “não-sectário” é frequentemente pontuado em reuniões, eventos e nas entrevistas
como sinônimo de liberdade e autonomia individual. Um dos adeptos do movimento, o jovem
divulgador L. H. S. B., biblioteconomista e estudante que teve seu primeiro contato com a
Seicho-no-Ie na infância e que aparenta ter fortes ligações com a doutrina Espírita, afirma que
o novo movimento favorece a “abertura” para outros mundos, isto é, a oportunidade de
conhecer diversos sistemas religiosos já que ela reúne o essencial de todos eles. Assim como
para outros membros, essa ideia se contrasta com o exclusivismo soteriológico e a falta de
liberdade atribuída a outros grupos.

A Seicho-no-Ie prega que não tem sectarismo religioso. Se você quer estudar algum
outro ensinamento além da Seicho-no-Ie, ninguém vai te impedir, até te incentivam
porque a Seicho-no-Ie fala que cada religião é um caminho diferente que leva para o
mesmo lugar. É uma coisa que eu gosto muito da Seicho-no-Ie [...]. Ela te dá mais
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liberdade, não é igual aquelas religiões que, por exemplo, fala que 'vc tem que fazer
isso' e é assim e pronto. Ela te incentiva a ter uma mente mais aberta. Ela te
incentiva a não ter preconceito. Isso é uma coisa que eu aprecio muito você não ficar
apegado a uma coisa só. Tanto que na vida prática eu gosto de ter possibilidade, eu
gosto de poder escolher se eu vou fazer uma coisa ou outra [...]. Eu acho ruim a
ideia de só ter uma opção, por exemplo, quando você pode escolher e conhecer
coisas diferentes [...] Eu acho errado tudo que te limita! (Entrevista L. H. B.,
Goiânia, 22/09/2015).

As observações do entrevistado trazem à tona traços de uma identidade religiosa que
exalta a possibilidade de conhecer distintas narrativas de fé. Chama-nos a atenção o quanto a
religião, do ponto de vista do entrevistado, “incentiva” a existência de uma “mente mais
aberta” que permite a exploração de várias possibilidades e o quanto isso atende ao gosto de
alguém que “acha errado tudo o que te limita”, certamente uma sensibilidade comum entre
pessoas jovens, mas também um aspecto cultural contemporâneo provocado pela ampliação
da pluralidade das formas de vida e que serve, no âmbito da entrevista, para ressaltar o
contraste com outras possibilidades religiosas. A ideia de limitação ressaltada é uma clara
alusão aos outros grupos que segundo a leitura do entrevistado coagem a espiritualidade dos
sujeitos. Em suma, a fala do entrevistado sintetiza, como constatamos ao longo de toda nossa
pesquisa, sobretudo nas imersões nas atividades, encontros e cerimônias religiosa, a opinião
comum aos sujeitos que identificam a nova religião como um lugar de abertura e de liberdade
religiosa individual que não gozaram em outras tendas.
A despeito do lugar do contraste na definição de uma identidade, a preservação do
capital religioso merece ser considerada. Em algumas entrevistas encontramos a recusa pela
noção do homem pecador ao mesmo tempo em que encontramos o vínculo com práticas e
pensamentos religiosos de origem católica, espírita, budista e de espiritualidades alternativas
que denotam a preservação do capital religioso e que produzem uma solução de continuidade
entre a experiência na Seicho-no-Ie e aquela anterior a ela. Há, portanto, o contraste em
relação às outras religiões, em especial, em relação à catolicidade, mas também há a sensação
de continuidade provocada pela tradução de símbolos, práticas e narrativas de outras
confissões que preservam, via tradução, o capital religioso amealhado em itinerários de fé do
passado. Em outras palavras, preserva-se o capital religioso através de expedientes tradutores
responsáveis por inventarem algum senso de continuidade entre a experiência do passado e a
experiência enquanto membro da Seicho-no-Ie.
Para exemplificar essas duas condições, podemos considerar o seguinte trecho da
prece católica que uma das depoentes mencionou, a psicóloga L. E. P., também uma preletora
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que aderiu ao grupo na década de 1980106. Segunda ela, a maneira adequada de rezar a Ave
Maria deve, em seu trecho final, ser modificada. Ela e outros membros recitam este trecho da
seguinte forma: “Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós Filhos de Deus agora e na hora de
nossa morte, amém” (Entrevista de L. E. P, Goiânia, 04/09/2015).
O trecho da prece acima circula entre os adeptos do grupo; ela é um excelente
artefato da preservação do capital religioso através do expediente da tradução por revelar
como “tradição” e “novidade” são imbricadas pelos sujeitos no interior do fenômeno ao
mesmo tempo em que evidencia uma religiosidade que afirma essa realidade e apresenta uma
leitura otimista da humanidade. Por outro lado, ela também preserva o capital religioso dos
adeptos que em algum momento de suas vidas passaram pelo catolicismo que, aliás, é visto
por alguns não apenas como a religião dos antepassados, mas também como uma segunda
religião que professam esporadicamente ou de maneira residual a partir da posse de imagens
religiosas, livros e também através da audiência aos programas de TV católicos em suas
casas, segundo foi relatado pelos entrevistados.
A partir dos trechos das entrevistas citadas acima compreendemos que os adeptos da
Seicho-no-Ie que mantêm algum tipo de vínculo, ainda que às vezes vago, secundário ou
superficial com a Igreja Católica ou com o Espiritismo, traduzem os conteúdos doutrinários
de suas vidas religiosas pregressas à luz da doutrina monista da Seicho-no-Ie que diz que a
humanidade é essencialmente divina. O contraste não é uma condição absoluta; ele não define
a relação com outras religiões em sua totalidade. Na verdade, os sujeitos não se livram
absolutamente do capital religioso acumulado ao longo de suas experiências no passado já que
a nova religião estimula “permanências” ao se definir como um movimento “não-sectário”
que contém a “essência de todas as religiões”. A permanência de símbolos, orações e práticas
do passado religioso produz um sentimento de continuidade que conduz a uma leitura
“inclusiva” a respeito da própria identidade religiosa. Contudo, a “inclusão” acontece através
da tradução expressa pela doutrina que diz que homens e mulheres são filhos de Deus,
portanto, impolutos e sem pecado.
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Ao narrar sobre os primeiros anos no movimento religioso, a entrevistada comenta sobre o uso da língua
japonesa. Segundo ela, era algo “encantador” e era comum aos membros daquela época, provavelmente a
segunda metade da década de 1980, treinamentos para a entonação do Canto Evocativo de Deus. Ao ser
questionada a respeito das mudanças no tocante à tradução para o português dessa e de outras práticas, a
entrevistada afirma que tinha a impressão que as práticas em língua japonesa eram mais “fortes”. Ainda segundo
ela, a tradução servia para fortalecer a convicção e interiorização doutrinária.
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Como pudemos verificar, práticas devocionais diversas são preservadas através de
tradução. Sobre isso, uma Divulgadora que entrevistamos, a senhora D. A. A.C.M. enfermeira
e também professora em uma universidade de prestígio em Goiânia, afirma o seguinte:

Acho que a Seicho-no-Ie ela ajuda a gente entender melhor, até o Evangelho. Então
assim, eu frequentava, ia para a missa, mesmo porque em respeito aos meus
antepassados. A religião que eu (realmente herdei). Porque a minha família era
muito religiosa. Minhas tias, minhas primas é todo mundo muito católico. Todo
mundo sempre teve muita imagem aqui em casa, acende vela e reza, enfim. E eu
nunca deixei também. Diminui muito, mas tenho minhas imagens, que eu rezo
(Entrevista D. A.A.C., Goiânia, 13/09/2015).

Entender melhor o evangelho implica para o adepto da Seicho-no-Ie a releitura –
tradução - de doutrinas religiosas tradicionais a partir da visão que diz que o homem é filho de
Deus e isento de pecado ou limitações essenciais. As observações da entrevistada revelam a
afinidade entre as duas religiões em relação à morte. Porém, o ato de frequentar a Missa está
relacionado ao cumprimento das orientações que Masaharu Taniguchi apresenta sobre a
reverência aos antepassados; ou seja, não abandonar a via religiosa dos antepassados, pelo
menos não em sua totalidade, é para alguns dos membros um meio de reverenciá-los. A
preservação do capital religioso, portanto, é parte da própria prática religiosa dos adeptos
De igual modo, a prática da reza e da posse de imagens significa que alguns
membros da Seicho-no-Ie, mesmo aqueles donos de pertencimento mais longevo, como é o
caso dessa e de outros/as entrevistados/as, ainda dão continuidade, em graus distintos, às
práticas devocionais católicas e espíritas sem que elas pareçam contraditórias com aquilo que
assimilarem na nova religião. Por esse motivo, é frequente ouvir que o envolvimento com a
Seicho-no-Ie permitiu ao sujeito a melhor compreensão sobre doutrinas ou práticas do
passado. Sobre isso, lemos o seguinte depoimento de uma divulgadora:

Parece que é assim, "ah, você é filho de Deus. Deus é nosso Pai." Igual na Igreja
Católica, a gente reza muito o Pai-Nosso, mas eu vim entender a essência do PaiNosso aqui. Essa questão de dizer "ah, nós somos irmãos. Oi irmão." Que o
evangélico fala muito de irmãos. Mas eu fui entender o porquê é que eu sou seu
irmão aqui (Entrevista de D. A.A.C, Goiânia, 13/09/2015).

Um exemplo análogo e interessante do misto de contraste e tradução pode ser
verificado na entrevista que fizemos com uma das principais referências da Seicho-no-Ie em
Goiânia, a senhora O.C.G. Membro da nova religião há quase quarenta anos, a entrevistada
ocupa um cargo de chefia administrativa da Regional Goiás situada em Goiânia e também é
preletora do movimento religioso. A despeito disso, ela deixa claro algum vínculo com o
Catolicismo, apesar de não declarar pertencer a essa religião. Seu depoimento chama a
165

atenção para o lugar que algumas práticas devocionais do catolicismo ocupam em sua vida. A
entrevistada diz o seguinte:

Eu sou da Igreja Católica, sou de família católica, e por sinal, extremamente católica
[...] eu participo [de missas e cerimônias], mas hoje eu diria para você que eu
participo como visitante. Então como convidada eu participo de missa, participo de
casamento, batizado, algumas cerimônias da minha família, mais da minha família, e
participo mesmo, eu sozinha por minha livre e espontânea vontade. Eu costumo
assistir à missa pela televisão aos domingos, aquela missa que é transmitida pelo
Templo de Trindade. Sempre que eu posso, eu assisto essa missa e ofereço para
minha mãe que hoje está no mundo espiritual (Entrevista O. C.G. Goiânia,
03/09/2015).

No primeiro momento, a entrevistada sustenta o pertencimento ao Catolicismo. Logo
em seguida, ela diz que participa das reuniões como visitante. No final, ela assume que assiste
à missa televisionada do Santuário de Trindade. Como entendemos, essa condição não se trata
necessariamente de uma contradição, até porque ela, a entrevistada, define-se principalmente
como membro da Seicho-no-Ie; trata-se de um desdobramento da própria disposição nãosectária do grupo que favorece permanências através da tradução religiosa. O trecho final “eu
assisto essa missa e ofereço para minha mãe” evidencia a preservação do capital religioso
católico anterior a partir da ênfase que a Seicho-no-Ie dá aos antepassados107. Se essa
condição não se configura como múltiplo pertencimento, pelo menos indicia a permanência,
mesmo entre membros de longa data, como é o caso dessa entrevistada, de alguns hábitos
religiosos católicos que são interpretados como parte da realização espiritual proposta pela
Seicho-no-Ie108.
Como já foi dito, a doutrina espírita da reencarnação também está em afinidade com
a doutrina da nova religião. A participação no Espiritismo Kardecista aparece em algumas
entrevistas quando os sujeitos reconstroem seu itinerário religioso. Segundo interpretamos, o
Kardecismo atuou com uma espécie de força religiosa diluidora de fronteiras rijas, ou seja, ela
107

Em outro momento, a entrevistada nos narrou uma prática devocional que ela aprendeu com a mãe. Ela nos
disse que toda vez que um familiar se casa, ela o presenteia com uma imagem de São Benedito que, segundo ela,
deve ser colocada sobre a geladeira com o objetivo de afastar a miséria e a carestia. Até hoje ela possui uma
dessas imagens sobre sua geladeira. A entrevistada justificou a importância dessa prática como maneira de
reverenciar a memória de sua mãe, a pessoa que lhe ensinou sobre a devoção ao santo católico.
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Em sua entrevista, a preletora nos confidenciou que no período dos primeiros contatos com a Seicho-no-Ie, no
final da década de 1970, seus familiares manifestaram muita insatisfação com os rumos de sua vida religiosa.
Naquele contexto, ela teve que se explicar para um tio que receava que a sobrinha estivesse envolvida com a
Igreja da Unificação fundada pelo Reverendo Moon. Depois de se explicar, ela parece ter diluídos os receios de
sua família. Esse foi o primeiro caso de estranhamento religioso que nos foi relatado por um membro da nova
religião japonesa e, a julgar pelo contexto, parece-nos que esse evento indicia a possível existência de algum
grau de “contaminação” da opinião pública brasileira pelo cult scare dos EUA. Ouvimos informalmente outros
casos menos dramáticos e mais recentes que descreviam episódios de estranhamento em virtude do excesso de
otimismo dos adeptos e da concepção de que homem e Deus constituem uma essência.
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se tornou para alguns de seus seguidores uma espécie de via experimentalista que favoreceu o
interesse por tradições religiosas vindas do oriente ou espiritualidades alternativas, conforme
ilustra o relato da preletora S. M. P. P. V., uma funcionária pública aposentada.

Antes de vivenciar a experiência do espiritismo, eu era frequentadora da Igreja
Católica. Então ao adentrar no espiritismo, vem a teoria da reencarnação, estudos
sobre mundo espiritual e com essa visão que o espiritismo me abriu, para mim não
existia caminho de volta, nada não considerasse mais a questão da reencarnação na
influência espiritual nas nossas vidas. E ao chegar na Seicho-no-Ie eu percebi que
isso não ia ser tirado também. Porque a Seicho-no-Ie também trabalha essa parte.
Ela também trabalha com a teoria da reencarnação, trabalha com a questão da
influência espiritual. Mas ela acrecentou outras coisas e isso me despertou interesses
em vir a conhecer melhor. Então eu não iria abrir mão daquilo que espiritismo me
proporcionou e ainda tinha a algo a mais que era o estudo, as leis mentais, o viver
cotidiano na forma que a Seicho-no-Ie orienta. Na verdade, para mim abriram-se
horizontes [...] Outro aspecto que abriu bastante os horizontes é no sentido de
entender na prática o que é um reflexo da mente. Que até então todas as dores e
todos os sofrimentos ficavam assim justificados como “é culpa minha” em função de
carmas negativos meus ou de outras vidas ou do meu passado ou do momento atual,
e... mas essa resposta, ela não estava de forma clara. E ao estudar com mais
profundidade as leis mentais e entendendo que Deus não castiga e que eu não sou
pecador, então eu vou abrindo os horizontes para primeiro entender o que é que está
acontecendo comigo, segundo, ter condições de mudar e não ficar de braços
cruzados (Entrevista S. M. P. P. V., 31/09/2015).

Notemos o trânsito do Catolicismo para o Espiritismo e, a partir dele, para a Seichono-Ie. Não havia “caminho de volta” a partir do momento em que ela assimila a doutrina da
reencarnação do Espiritismo e, ao chegar na Seicho-no-Ie, ela percebe que essa ideia não
contrastava, pelo menos não totalmente, com o que ela aprendeu no Kardecismo; ou seja,
houve algum nível de preservação do capital religioso do passado Espírita em virtude da
afinidade no tocante a temas como reencarnação e carma.
Contudo, a experiência na nova religião também provocou a tradução da doutrina do
carma. A entrevistada recusa a ideia de “carma negativo” ao mesmo tempo em que recusa as
ideias “sou pecador” ou “Deus castiga” oriundas do Catolicismo ao qual ela pertencia. Como
insistimos antes, a recusa dessas ideias está relacionada com a doutrina de que o homem é
filho de Deus, mas também à concepção de que tudo o que nos acontece nesse mundo
depende de nossa própria disposição, em especial no âmbito das “leis mentais” propaladas por
Taniguchi a partir do Novo Pensamento Americano. O carma, em específico, deixa de
significar um destino traçado com o qual devemos nos conformar. As “leis mentais”
garantirão que a “roda cármica” gire de maneira alvissareira nessa e em outras vidas. Segundo
pensamos, para os adeptos do movimento, nem o pecado original, nem o Deus que puni e nem
o carma negativo determinam a vida do sujeito, mas ele mesmo.
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A despeito do lugar que o Espiritismo e o Catolicismo possuem na vida pregressa de
grande parte dos adeptos Seicho-no-Ie com quem mantivemos algum tipo de contato, é
importante ainda mencionar a existência de outros itinerários particulares que bricolam, no
âmbito da individualidade, a doutrina da nova religião com terapias espirituais diversas.
Esse é o caso da já mencionada Preletora H. A. A preletora chegou a ingressar em
uma faculdade de psicologia, mas por razões pessoais não concluiu seu curso. Esse dado nos
chamou atenção porque sinaliza para a possibilidade de que a familiaridade com temas
psicológicos talvez tenha favorecido seu interesse pela psicoterapia religiosa da Seicho-no-Ie.
A Preletora H. A. se define profissionalmente como terapeuta holística e oferece em um
pequeno consultório em Goiânia orientações e terapias espirituais onde realiza e recomenda
aos seus clientes práticas heterodoxas como o Reiki, Ho’oponopono, o equilíbrio dos chacras,
entre outros109. Para ela, a doutrina de Masaharu Taniguchi é útil em suas terapias, a despeito
do fato de que ela só a menciona quando o paciente demonstra interesse pelas publicações da
Seicho-no-Ie que ela mantém em sua estante ao lado das obras de Osho e outros gurus e
terapeutas holísticos. Sobre o envolvimento com outras doutrinas e espiritualidades
alternativas, a preletora admite participar de vários cursos e treinamentos que aperfeiçoam
suas habilidades terapêuticas:
Essa é uma coisa minha. O meu [trabalho]. Não levo nada disso para a Seicho-noIe. Mas eu trago tudo da Seicho-no-Ie para onde [trabalho], para aquilo que eu estou
fazendo. É como o médico faz cursos, faz...vai fazer cursos [...]. Eles têm
especializações dentro do trabalho holístico que eu faço, porque as pessoas chegam
aqui de todas as religiões [...] mas assim, eu nunca vi nada de novo que eu não tenha
visto na Seicho-no-Ie. [...] As religiões todas elas levam a conhecer a Deus, a estar
com Deus. Então, vários caminhos para chegar nessa unicidade. Também as terapias
são assim, elas falam de uma outra abordagem de uma outra forma, mas o que rege
mesmo os princípios [...] são as mesmas da Seicho-no-Ie. Então, eu não vi, até hoje,
nada novidade. (Entrevista H.A, Goiânia, 16/10/2015 – grifo nosso).

O trecho acima nos revela a realidade de uma adepta da Seicho-no-Ie que aderiu ao
movimento em 1984. Notemos que a doutrina religiosa de Taniguchi é associada a outras
práticas holísticas e terapêuticas sem que, segundo a entrevistada, exista real contradição entre
elas. Apesar disso, ela não leva nada para a Seicho-no-Ie, isto é, ela não mistura outros
elementos alheios ao novo movimento à sua atuação enquanto preletora do movimento.
Talvez aqui a compatibilidade com o capital religioso amealhado ao longo de anos de vida
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O contato com essa preletora foi o que deu início à imersão religiosa fundamental a essa pesquisa.
Gentilmente, essa simpática senhora nos recebeu em seu recinto de trabalho terapêutico, um ambiente repleto de
símbolos religiosos, entre eles, quadros de Jesus e Maria e uma pequena biblioteca onde podíamos verificar
algumas publicações de escritores que podemos definir como agentes do “circuito das psicoterapias espirituais”
com os quais ela, em sua vida profissional, dialoga.
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profissional e espiritual enquanto terapeuta se deva principalmente ao fato de que as terapias
holísticas com as quais a preletora está familiarizada não distam absolutamente da doutrina de
Taniguchi no que toca ao lugar da mente ou da consciência na transformação do indivíduo e
do mundo. A despeito de diferenças, a Seicho-no-Ie e as outras espiritualidades com as quais a
preletora e terapeuta está familiarizada são psicoterapias religiosas que destacam o papel do
psiquismo e do pensamento positivo na vida dos sujeitos.
O caso dessa preletora nos chamou a atenção principalmente pelo fato de que seu
itinerário religioso é mais amplo e compósito do que aquele verificado entre os/as adeptos/as
que um dia pertenceram ao Espiritismo e/ou ao Catolicismo e que eventualmente ainda
participam de atividades dessas religiões ou realizam suas práticas em foro privado. Ela, na
verdade, alega ter uma disposição espiritual desde sua infância quando vivia na zona rural. O
trabalho como o Reiki e outras terapias evidenciam, de um lado, que a Seicho-no-Ie é para
alguns seguidores - um meio para o contato com outras espiritualidades, sobretudo as do tipo
“orientais”, que no geral não são vivenciadas como excludentes pelos simpatizantes e adeptos
da Seicho-no-Ie. Esse parece ser o desdobramento da “abertura” a que aludimos
anteriormente.
O trecho de entrevista acima não é uma evidência anedótica. Ela não diz respeito a
uma condição isolada, mas à realidade de alguns adeptos que mantêm vívido o interesse por
outras espiritualidades e práticas alternativas que geralmente são compatibilizadas com a
doutrina de Taniguchi, uma condição que esperávamos encontrar apenas entre simpatizantes.
Verificamos ao longo de nossa imersão sujeitos que, assim como a Preletora supracitada,
mantêm interesses por Reiki, Ho’oponopono, Meditação Transcendental (Maharish Maresh
Yogi), pelos escritos do guru Osho (1931-1990), etc. por julgá-los, de alguma forma,
compatíveis com aquilo que encontram na Seicho-no-Ie, em especial, a disposição
motivacional que, reiteramos, é parte do otimismo religioso comum aos vários novos
movimentos de origem recente que trabalham a consciência dos sujeitos. De qualquer forma,
a doutrina de Taniguchi é apresentada por esses sujeitos como a mais bem definida e acabada,
o que em outras palavras significa que a aproximação com outras espiritualidades e correntes
terapêuticas alternativas pode acontecer a partir da doutrina que assimilam da Seicho-no-Ie - a
despeito do contrário também acontecer, isto é, a aproximação com a nova religião a partir de
errância e experiências anteriores com espiritualidades alternativas.
A condição da entrevistada que tratamos logo acima é semelhante aos depoimentos
do jovem D. T. C., um profissional liberal que alega ser simpatizante da Seicho-no-Ie e um
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“buscador” religioso. Nascido em berço Espírita, o jovem conheceu a nova religião a partir da
adesão de sua mãe. Sua primeira experiência profunda se deu em 2011 durante um dos
Seminários de Treinamento Espiritual realizado em Ibiúna, São Paulo. Aquele momento foi,
segundo ele, um “despertar espiritual”, “uma experiência de Iluminação” que a partir de então
o fez lidar com a espiritualidade de uma forma mais profunda e engajada, inclusive no tocante
ao seu envolvimento com o Espiritismo Kardecista, religião com o qual ele parece estar mais
vinculado ultimamente110. Apesar de ter ocupado a função de presidência da juventude da
Associação de Jovens do Núcleo Central em Goiânia durante um breve momento em 2012, o
entrevistado se define como simpatizante ao invés de adepto do movimento e como “Cristão
laico”, que no entendimento dele significa abertura para novas experiências e errância
religiosa. Ao discorrer sobre sua condição religiosa a partir da vivência na Seicho-no-Ie, o
jovem afirma:

Eu atingi uma cosmovisão sobre a finalidade providencial de cada uma delas
[religiões]. Eu creio piamente que cada religião tem seu propósito, sua razão de ser e
de existir na face da Terra. Me considero um buscador, sempre por ter essa natureza
aberta, questionadora e um pouco filosófica, eu sempre me predispûs a conhecer
outras religiões isento de prejulgamentos. Talvez o espírito científico e filosófico
sempre falou mais forte no lado religioso. Eu sempre me aproximei, eu sempre tive
abertura (Entrevista D. T. C. Ibiúna, 21/11/2015)

A abertura é parte da identidade religiosa do entrevistado e sua postura está em
sintonia com a doutrina da essência comum das religiões que a Seicho-no-Ie advoga. Como
argumentamos, certamente essa ideia permitiu a preservação do capital religioso amealhado
no passado no interior do espiritismo – o entrevistado menciona a compatibilidade das leis
mentais de Taniguchi e princípios de ação e reação espíritas. Diferente de outros sujeitos, esse
entrevistado, que frequenta a nova religião desde 2011, não alega ser um adepto formal e de
participação ativa e constante no grupo, mas acredita que a doutrina com a qual teve contato
provocou profunda reviravolta espiritual em sua vida. Segundo ele, foi através da nova
religião que alcançou uma consciência religiosa mais ampla que o permitiu se aproximar de
outros credos, inclusive aqueles de origem oriental destacados pela Seicho-no-Ie.
Em um sentido semelhante aos dois últimos sujeitos entrevistados, chamou-nos a
atenção o caso de um adepto que participa semanalmente das atividades da Seicho-no-Ie como
Divulgador e que aspira à condição de Preletor. Sua filiação aconteceu há pouco mais de um
ano e meio e desde então ele buscou meios de ampliar seu conhecimento a respeito da
110

O entrevistado alegava que a circunstância é fundamental para sua declaração de pertencimento religioso.
Segundo ele, entre membros da Seicho-no-Ie ele costuma se declarar adepto ou simpatizante do movimento;
entre espíritas, ele se declara espírita.
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doutrina religiosa. Seu itinerário religioso também foi singular. De origem católica e exseminarista, o entrevistado W. A. O. vivenciou inúmeras experiências religiosas em grupos e
tendências alternativas. Sua busca espiritual após a saída do Catolicismo incluiu, segundo ele,
a maçonaria, Hare Krishna, Espiritismo, Teosofia e o yoga – com o qual ainda mantém
relações através de um grupo de meditação em Goiânia. Além disso, textos produzidos por
gurus como Osho e Krishnamurti também fizeram parte de um itinerário fortemente marcado
pelo confesso fascínio pelo “Oriente”.
Como vários depoentes, o divulgador também conheceu a Seicho-no-Ie através de
uma revista. Curiosamente, seu contato com a publicação aconteceu no Instituto Goiano de
Yoga, o que talvez testemunhe a presença da nova religião japonesa em espaços alternativos
em Goiânia. A partir de então, ele passou a se interessar pelo movimento a fim de superar as
dificuldades profissionais que enfrentava. Apesar de um passado religioso, o divulgador
alegava que o contato com a literatura de Osho o “desencantou”, isto é, o fez experimentar a
vida sem uma religiosidade intensa, o que é explicado por ele enquanto consequência da
literatura iconoclasta do guru hindu111. Entrementes, a adesão à Seicho-no-Ie transforma sua
relação com o universo religioso que marcou seu itinerário.

[...] ao encontrar a Seicho-no-Ie, eu resgatei tudo, toda a minha história de vida, de
busca, eu comecei a ter isso dentro da Seicho-no-Ie. (....) eu resgatei o Espiritismo,
eu resgatei o Catolicismo, o Osho [...], eu consegui compreender todas as literaturas
do passado (....) eu comecei a ver com mais clareza todas as literaturas (Entrevista
W. A.O., Goiânia, 16/10/2015)

Como aconteceu com todos aqueles que vieram do Espiritismo e do Catolicismo, o
Divulgador entrevistado alega que a doutrina de Taniguchi permitiu a compreensão do
significado real e profundo de todas as correntes religiosas experimentadas ao longo de sua
errância. O capital religioso desse sujeito também é preservado na medida em que ele acredita
que na Seicho-no-Ie ele pode revitalizar tudo aquilo que apreendeu sem que exista qualquer
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Não temos muita familiaridade com a literatura de Osho, como ficou conhecido o guru Rajneesh Chandra
Mohan Jain, a despeito de sua popularidade no interior do circuito de espiritualidades alternativas e mesmo entre
alguns membros da Seicho-no-Ie que conhecemos. Em linhas gerais, parte do pensamento desse guru diz respeito
à negação de uma religiosidade que se sustenta em um Deus que consola, que cuida, que pune, etc. Esse Deus,
cujos sacerdotes estão em aliança com o poder político, seria uma espécie de ventríloquo que limita a liberdade
humana e por isso mesmo deveria ser superado (OSHO, 2010). Apesar dessa leitura certamente indicar uma
discrepância entre a doutrina do guru hindu e a doutrina de Taniguchi, outros aspectos parecem compatíveis, em
especial, a grande ênfase na ideia de que o destino individual depende exclusivamente da vontade dos sujeitos e
de sua disposição em alcançar a grandeza interior. Malgrado diferenças doutrinárias relevantes, ambas se
enquadram no tipo “religiões do verdadeiro eu” (CLARKE, 2006). De qualquer forma, o aludido
desencantamento do entrevistado talvez se deva ao vínculo com uma concepção personificada do sagrado ao
longo de sua vida religiosa.
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contradição. Aliás, sobre a possibilidade de contradição, esse entrevistado elabora uma
observação particular sobre como diversidade e unidade convivem dentro da Seicho-no-Ie.

[...] a Seicho-no-Ie não é algo fechado [...] o que eu gosto muito da Seicho-no-Ie é
esse caráter xintoísta dela. A Seicho-no-Ie tem esse caráter xintoísta, eu acho que é
por ela ter esse caráter Xintoísta é que você vai perceber [que] cada um tem um
direcionamento. Não é uma religião institucional. [...] ao mesmo tempo que que
todo mundo está falando uma coisa diferente, tem uma convergência para o centro.
Essa é a característica xintoísta da Seicho-no-Ie (Entrevista W. A.O., Goiânia,
16/10/2015 - Grifo Nosso).

O que o entrevistado chama de “caráter Xintoísta” diz respeito à concepção de
identidade comum das religiões; para ele, o fato dos adeptos possuírem diferentes concepções
religiosas e, ao mesmo tempo, “convergirem para o centro” é um traço que distingue a nova
religião japonesa que, segundo ele, não é fechada e institucional, o que novamente nos remete
à concepção da inclusão religiosa e da abertura destacada por outros entrevistados enquanto
marcadores da diferença que sustentam a identidade dos adeptos.
5.2 Entre o “empoderamento espiritual” e a ecoespiritualidade
Como dissemos, a doutrina do Jissô é o aspecto fundamental da “imaginação
religiosa” de Taniguchi e a base cosmológica da doutrina monista da Seicho-no-Ie. Nela
encontramos o que no capítulo primeiro de nosso trabalho entendemos por cultivo da
interioridade que caracteriza o individualismo religioso da maior parte dos novos movimentos
contemporâneos, em especial aqueles que assumem ser a mente o palco para a transformação
religiosa.
Considerando as observações de Susumo Shimazono a respeito da concepção de
salvação vitalista das novas religiões japonesas, a doutrina do Jisô deve ser entendida a partir
da ideia de que Deus, ou a Grande Vida (Daisemei, em Japonês), constitui a essência vital que
nutre toda a existência, como se o cosmos, e nele a humanidade, fosse parte de uma única
vida divina. Essa cosmologia monista está muito próxima daquela professada por inovações
religiosas ocidentais que esposam o monismo, sobretudo os grupos e tendências vinculadas ao
movimento da Nova Era cuja imagem de mundo (e.g.Energia Cósmica, Uno, Mãe natureza,
Gaya, etc.) descreve a totalidade cósmica com o qual a humanidade se identifica
ontologicamente.
O vitalismo é uma construção religiosa da realidade que não separa a essência do
criador e da criatura nos termos do “Totalmente Outro” Deus. Aqui consideramos dois
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aspectos do vitalismo na Seicho-no-Ie. O primeiro está vinculado a uma leitura mais
pragmática cujo corolário é o “empoderamento espiritual” a partir da máxima “Eu sou filho
de Deus”. O segundo, por sua vez, diz respeito ao rumo contemporâneo da Seicho-no-Ie no
tocante às relações com a natureza que originam o que compreendemos enquanto
“ecoespiritualidade”. Esses dois aspectos ou nuances são elementos substanciais da identidade
religiosa dos adeptos da Seicho-no-Ie. Eles coexistem de forma imbricada e certamente
variam quanto à relevância na definição de si e da experiência de fé de acordo com o lugar
social e cultural dos adeptos do movimento. Ambos, por sua vez, são manifestações da
maneira como a religião responde às interpelações da modernidade tardia.
5.2.1 “Empoderamento espiritual”
O “empoderamento espiritual” diz respeito à convicção pessoal a partir da
consciência da Imagem Verdadeira. Geralmente, esse aspecto da experiência religiosa é
ressaltado pelos adeptos como um traço que contrasta a via da Seicho-no-Ie de outros grupos
onde a humildade e mesmo a pobreza são dotadas de alguma honradez ou virtude. Proclamar
o sucesso e se sentir altivo são traços diacríticos de uma identidade convicta de que ser
realizado nesse mundo é uma consequência do estado espiritual. Segundo essa ideia, que
possui forte contorno pragmático, mulheres e homens merecem o sucesso, a felicidade, a
prosperidade, enfim, toda sorte de realizações daqueles que têm consciência de que no mundo
da Imagem Verdadeira o estado natural da humanidade é a “provisão infinita”. Em suma, ele
provoca o bem-estar nesse mundo.
Convicto de que o homem não é pecador e que a felicidade é o estado natural
daquele que se reconhece como filho de Deus, o indivíduo adepto da Seicho-no-Ie se
autorreverencia enquanto manifestação da Grande Vida, razão pela qual ele sente motivado
face aos enfrentamentos diários. Sua realização não é concebida como algo que se
concretizará no porvir ou em outro mundo; na verdade, ela já aconteceu na Imagem
Verdadeira e a consciência disso significa a manifestação do paraíso na Terra, nessa vida.
Proclamar essa verdade religiosa e mentalizá-la é o principal meio de sua manifestação no
mundo do fenômeno que, segundo a doutrina, é uma realidade projetada pela mente do
sujeito.
A disposição motivacional intrínseca ao “empoderamento espiritual” possui um forte
viés pragmático evidente principalmente ao longo de nossa imersão em atividades e encontros
realizados pela Associação da Prosperidade – fomos à Ibiúna em uma caravana da Associação
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da Prosperidade de Goiânia. Sentir-se “empoderado” espiritualmente na Seicho-no-Ie é, do
ponto de vista da prosperidade, ser convicto do potencial do filho de Deus e da infinita
provisão divina. Grosso modo, o “empoderamento espiritual” está em afinidade eletiva com o
individualismo utilitarista no tocante à convicção de que o sujeito é o principal responsável
pela transformação de si e do ambiente do qual faz parte.
O “empoderamento espiritual” e sua disposição motivacional faz da Seicho-no-Ie
uma expressão religiosa muito semelhante ao que genericamente é conhecido como
Movimento do Potencial Humano, um conjunto de tendências e práticas religiosas surgido nos
EUA que insiste no cultivo da interioridade com o fito do despertar das habilidades inatas.
Assim como na nova religião japonesa, o empoderamento nesses grupos implica o acesso ao
“eu interior” ou ao “eu verdadeiro” cuja condição divina implica na posse de habilidades e
virtudes que podem ser acionadas na vida profissional e financeira.
No caso da Seicho-no-Ie, essas habilidades passam primeiramente pela constatação
de que o indivíduo é filho de Deus; esse é o “eu verdadeiro” oriundo da Imagem Verdadeira.
A ela se segue um conjunto de práticas recitativas e exercícios meditativos que visam o
despertar da essência divina que, no âmbito das relações financeiras e profissionais, provoca a
prosperidade individual. Simultaneamente, e isso não pode ser percebido como um elemento
secundário no interior da vida religiosa dos adeptos da nova religião, a gratidão aos
antepassados é parte fundamental do empoderamento espiritual com vistas à provisão divina.
Sobre isso, uma empresária nissei e também Preletora da Seicho-no-Ie vinculada às atividades
da Associação Prosperidade, a Preletora A. H. O., afirma:

A gente faz muita cerimônia para os antepassados. [...] a gente faz muita prática, a
gente faz oração mútua, devem ter falado para você também, e a gente faz práticas
recitativas, que é "reino de infinita provisão "e "Imagem Verdadeira Harmonia e
Perfeição", são mais outras duas práticas. Por quê? Na nossa vida, ela manifesta
aquilo que você tem, o que você sente é aquilo que você fala. Então, quando a gente
faz essas práticas recitativas, é que a gente quer que manifeste a imagem verdadeira,
harmonia, perfeição. E quando você quer a prosperidade, a gente faz a prática... a
gente recita mesmo, "reino de Deus, de infinita provisão, Reino de Deus, de infinita
provisão", que é para manifestar a prosperidade na sua vida (Entrevista A. H. O.
Goiânia, 03/09/2015).

A fala da Preletora evidencia o papel das práticas recitativas e da cerimônia dos
antepassados para se alcançar uma vida próspera. Ao mencionar a recitação do “reino de Deus
de Infinita Provisão” a entrevistada reitera o que no geral se ouve nas reuniões da Associação
Prosperidade. Reparemos, contudo, o lugar social da Preletora: ela é empresária. A conexão
entre espiritualidade e provisão certamente ocupa na vida dela um lugar extremamente
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relevante já que segundo a mesma é a “infinita provisão do reino de Deus” que lhe garante
alcançar seus objetivos materiais, ainda que para ela, assim como para outros membros, a
prosperidade não consista apenas no sucesso financeiro112. Conforme verificamos ainda, a
empresária possui em seu lugar de trabalho um pequeno recinto onde costuma se encontrar
com alguns revendedores de seus produtos; além de tratar de seus negócios, ela também
socializa com os revendedores alguns dos princípios da “provisão infinita” com o fito de
estimular o otimismo em relação aos negócios.
De forma ainda mais explícita, a professora universitária, enfermeira e aspirante à
condição de Preletora, a senhora D. A. A. C. M., descreve a maneira como ela vincula a
prosperidade à vida espiritual experimentada a partir da adesão à Seicho-no-Ie. Segundo a
mesma:

A Seicho-no-Ie, ela ensina isso, de ser merecedor. De ser próspero e que Deus, Ele
não vai deixar de te amar porque você é rico. Aquela história que tem, que Deus é a
favor dos pobres e não dos ricos, aquela história do camelo, mais fácil ... um camelo
entrar pelo buraco da agulha do que um rico entrar Reino de Céu. Não existe. Na
realidade, o Reino de Deus também é de nós. Então é isso. E a minha vida é calcada
nisso, cada vez que passa vai melhorando mais, prosperando mais, graças a Deus.
Depois que eu comecei a entender e pus na minha cabeça que eu mereço [...]Então
as pessoas falam assim “ah, você trocou de carro”, um carro lindo, maravilhoso.
"Nossa, que carro lindo, você está bem mesmo." Aí a pessoa "ah, não, que nada, eu
estou pagando prestação." Na Seicho-no-Ie a gente aprende "eu mereço, eu posso.
Graças a Deus, eu mereço." Eu sei por que eu mereço, você entendeu? Então, isso
que é a lei da prosperidade, que é uma coisa muito boa. E as pessoas, às vezes, falam
assim. Falam assim, quando eu faço alguma coisa "ah, está podendo." Eu digo,
"estou mesmo. Graças a Deus, eu sempre posso." No meu trabalho já acostumaram
até, mas, às vezes, as pessoas que não conhecem a gente, aí fica, "nossa ... é
exibida", sabe? Eu não estou nem aí. Eu acostumei, eu não consigo nem deixar de
ser desse jeito. Por exemplo, eu fiz uma viagem para o exterior, aí "nossa, mas você
está podendo, hein? Não sei o quê.", "Ah, graças a Deus, eu posso mesmo, e eu vou
mesmo." E eu falei assim, "ainda tem mais, ainda tem mais." (Entrevista D. A. A. C.
M., Goiânia, 13/09/2015).

As observações da entrevistada ilustram com muita clareza o que aqui chamamos
de “empoderamento espiritual” provocado por uma compreensão pragmática do vitalismo da
doutrina a Seicho-no-Ie. Reparemos que o merecimento está relacionado à condição de filha
de Deus; em sua fala não há qualquer embaraço em descrever sua condição próspera e
contrastar sua leitura religiosa de mundo com aquela que tende a encontrar virtudes na
112

Nas atividades da Seicho-no-Ie de que participamos ouvimos com frequência que a prosperidade de fato é ter
as coisas que se precisa naquele exato momento; isto é, abundância, mas na medida da necessidade. Além disso,
a prosperidade também é associada à vida familiar. Entretanto, é importante ressaltar que as reuniões da
Associação da Prosperidade reúnem grande número de profissionais liberais e os conteúdos das preleções
tendem a enfatizar o lugar da espiritualidade no sucesso empresarial e no trabalho. Sobre isso, presenciamos dois
testemunhos de advogados bem-sucedidos que enfatizavam o quanto os conhecimentos e práticas religiosas
permitiram o alcance de bens materiais. Como ficou claro, para a Seicho-no-Ie ser rico e usufruir da vida é sinal
de realização espiritual.
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humildade – geralmente atribuída pelos adeptos ao Catolicismo. Para a entrevistada, ser
próspero é a condição natural dos filhos de Deus; a prosperidade deve ser exaltada sempre
como parte da disposição otimista que reveste a doutrina religiosa a respeito do destino da
humanidade, incluída em sua vida no trabalho, sendo sintetizadas por ela no trecho onde
lemos “eu posso mesmo, eu vou mesmo”, declarações otimistas repetidas por outros adeptos
com os ausi tivemos contato. O conteúdo do trecho acima ilustra também o lugar do indivíduo
no sentido de que ele é o principal artífice de sua realização espiritual o que, reiteramos, pode
ser verificado em uma vida de abundância material aqui e agora. Para ela, assim como para os
outros membros, a prosperidade é a manifestação do “eu verdadeiro” inscrito na Imagem
Verdadeira de Deus.
As vibrações positivas a que os membros da religião se referem em seus encontros
são expressões do viés otimista das novas religiões que consideram o homem bom por
natureza ao mesmo tempo em que sugerem que compete ao sujeito a autoria de sua vida e
destino. Se esse mundo é o paraíso e a prosperidade e sucesso profissional são partes dele,
como costumam dizer, o acessá-lo dependerá sobretudo do esforço dos sujeitos enquanto
indivíduos já que é a eles que compete fazer manifestar o ambiente da harmonia e a
prosperidade. Sobre isso, a mesma entrevistada do trecho acima nos diz:
Então assim, meu pai me abandonou quando eu tinha quatro anos, então eu sentia
uma enorme sensação de abandono. E assim, e era complexada, um monte de coisa.
Não gostava nem de ver a foto do meu pai. E aí a Seicho-no-Ie me tirou tudo isso.
Eu sei que ainda tem um pouco, essa sensação de ser abandonada, porque hoje eu
tenho gravado no subconsciente, muito carregado: Né, às vezes, a gente não
consegue tirar tudo. Mas eu agradeço à Seicho-no-Ie hoje a pessoa que eu sou, o
profissional que eu sou. A pessoa que eu sou, a cidadã que eu sou, a mãe que eu sou,
porque se não fosse a Seicho-no-Ie, não era nada disso. Eu não ia estar conversando
com você, com essa facilidade que eu estou (Entrevista D. A. A. C. M., Goiânia,
13/09/2015)

A menção ao sentimento do abandono gravado no subconsciente revela o lugar da
mente na doutrina e nas práticas religiosas assim como ressalta o papel da psicoterapia
religiosa para sua superação. A gratidão à Seicho-no-Ie está relacionada à capacidade de
superar o complexo de abandono do pai. Tal complexo, e também podemos incluir aqui a
inferioridade e outras leituras de mundo que inferiorizam ou diminuem a condição humana,
entre elas a do pecado original, são vistos pela religião como impeditivos da consciência do
“eu verdadeiro” enquanto filho de Deus. Pouco depois desse trecho, a entrevistada afirma
sobre sua confiança depois de ter aderido à religião:
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A relação com a Seicho-no-Ie é que você ... você ... tem essa confiança de que você
faz tudo orientado por Deus. Tem um canto evocativo que fala "as minhas obras não
sou eu que realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os Céus e a Terra." Então
assim, todas as coisas que eu faço é acreditando que Deus está me orientando, que
não sou eu que estou fazendo [...] Fui ajudar o município a melhorar os indicadores
de índice mortalidade materno-infantil ... Eu já sabia que ia dar certo, que eu ia
reunir com o prefeito, secretário, agente de saúde, enfermeiro, médico. Tudo deu
certo, voltei super feliz porque eu atingi o objetivo que eu queria, de sensibilizar as
pessoas. E é isso que eu aprendi no Seicho-no-Ie, entendeu? (Entrevista de D. A. A.
C. M., Goiânia, 13/09/2015).

Em contraste com o complexo de abandono, a entrevistada ressalta a confiança em
si mesma; o trecho onde se lê “eu já sabia que iria dar certo” evoca o valor do pensamento
positivo e o sentimento de que as obras realizadas são oriundas da “força de Deus Pai”, ou
seja, elas são expressões da presença divina que, como afirma a doutrina de Taniguchi,
permeia o “eu verdadeiro”. Em outras palavras, a superação de complexos “gravados no
subconsciente” através do pensamento positivo e das várias práticas relacionadas a ele libera
os sujeitos de suas limitações individuais. Essa posição foi repetida em praticamente todas as
entrevistas, em especial, entre aqueles que alegaram sofrer de algum tipo de complexo de
baixa autoestima ao longo de suas vidas.
Enquanto psicoterapia religiosa, conforme Susumo Shimazono (2004), descreve
algumas das novas religiões japonesas, a doutrina religiosa da Seicho-no-Ie produz a sensação
do empoderamento. Trata-se de um mecanismo de superação de afirmação do “eu” que,
segundo afirmam seus adeptos, provoca a superação da baixa autoconfiança e da baixa
autoestima. Em um trecho da entrevista concedida pela professora universitária e preletora N.
M. O. podemos ver como a afirmação positiva do eu é concebida pelos adeptos e como ela é
um meio para superação de complexos de inferioridade. Ao falar sobre o otimismo contido na
“Lei Mental”, ela diz:

Me ajuda no meu autorreconhecimento. E esse autorreconhecer-me, vou falar de
novo. Eu e Deus, somos um... na essência, eu e Deus, somos a mesma pessoa. Oh
empecilho hein? ((acha graça)) E isso é profundo. É aquela história, o tempo todo,
eu sou parte. Então, as leis mentais, eu chamo isso de disciplinamento, talvez,
((silêncio)) educação... do que é que eu poderia chamar isso, não é? Então, as leis
mentais me ajudam a ficar centrada – vamos dizer assim –, buscar o equilíbrio
interno, e nas relações, porque eu não vejo na pessoa o outro [...] As leis mentais me
ajudaram nesse reconhecimento, nessa busca desse equilíbrio. Eu não tenho nenhum
sentimento nem de superioridade e nem de inferioridade em relação a nada. Está
vendo? (Entrevista N. M.O. Goiânia, 02/09/2015).

O autorreconhecimento significa se perceber como filho de Deus. Disciplinar-se diz
respeito ao convencimento da condição do verdadeiro eu que não é “inferior” ou “superior”
aos outros, mas uma parte de um todo. De fala moderada e semblante tranquilo, a entrevistada
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pergunta “Está vendo?”, uma alusão à eficácia da “lei mental” em sua vida pessoal que
certamente expressa a sensação de “empoderamento” a que aludimos nessa sessão.
A ética da harmonia, composta pelo ideal da gratidão e do servir, também está
associada ao “empoderamento espiritual” e à realização do indivíduo no âmbito profissional e
financeiro. Agradecer o tempo todo e ter a disposição de servir são traços da ética religiosa
responsável pelas relações harmônicas que infalivelmente, acreditam os adeptos, provocaria a
prosperidade e o sucesso profissional.
Expressões como “ação e reação” ou “dar para receber” são frizadas em eventos e
nas entrevistas enquanto práticas cotidianas de obtenção do sucesso pessoal nos negócios e no
trabalho. Grosso modo, essa leitura religiosa de mundo se baseia no princípio da “harmonia
com todas as coisas” que, segundo acreditam, criaria condições auspiciosas para a realização
pessoal aqui e agora. É isso que nos confidencia um outra entrevistada que durante a maior
parte da vida foi uma funcionária pública.

Na vida profissional me ajudou bastante. Porque eu mudei completamente a forma
de encarar o trabalho. É vergonhoso dizer, hoje, para mim, né. Mas é bom que se
diga que eu era aquela funcionária que eu trabalhava pelo salário no final do mês.
Então, é o emprego, ele tinha a conotação mesmo do retorno financeiro. Única e
exclusivamente, estudando Seicho-no-Ie, nós aprendemos, pela lei de causa e efeito
– que era a lei áurea da prosperidade que é “dás e receberás” –, que o que é que você
está doando no ambiente de trabalho? E aí então a gente começa a despertar para dar
o melhor de nós como indivíduo, como pessoa. Então, dar a nossa simpatia, dar a
nossa alegria, dar a nossa disposição, além do conteúdo profissional. Então eu posso
dar o meu... a minha, passar a minha bagagem profissional para agregar no espírito
de servir. Então, quando eu agrego esse espírito de servir, o trabalho se torna
agradável, o ambiente entre os colegas de trabalho se torna agradável. As pessoas
que nos procuram no trabalho se sentem bem, são recompensadas pelo nosso
atendimento, naturalmente, um salário no final do mês, ele [...] já não é esperado
como um único objetivo. Então, a parte financeira, ela começa a fluir como
resultado dessa dedicação. Então, na verdade, nós temos que aprender a utilizar esse
espírito de servir. É onde nós estivermos, dar o melhor de nós. E aí a parte financeira
vai fluindo. Quando comecei a Seicho-no-Ie e comecei a aplicar esse espírito de
servir, essa alegria ((enfatizou)) de dar o melhor de mim, nós... eu fui obtendo
retornos que eu cheguei até a me assustar com os retornos. Porque eu fiquei assim,
de boca aberta. Primeiro eu fui ocupando gradativamente cargos de chefia, ocupei
cargo de diretoria e depois fui convidada a ocupar chefia de gabinete. Eu... que
nunca me via em gabinete de prefeito, eu trabalhei a vida toda na prefeitura, nunca
tive outro local de trabalho. Então era tão difícil agendar uma audiência com o
prefeito, falar com o prefeito de Goiânia, de repente, eu me vi indo no gabinete do
prefeito quase todos os dias tomando cafezinho e eu pensava “o que é que está
acontecendo comigo? Por que é que essas portas estão se abrindo (Entrevista S. M.
P. P. V., 31/09/2015).

O “espírito de servir” a que ela alude contrasta com a ideia de que o salário é o
aspecto mais importe na vida profissional. Segundo ela, essa concepção ética abriu as portas
para um novo ambiente de trabalho; a dedicação está relacionada à vontade de atuar de
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maneira a harmonizar o ambiente do trabalho e ao cumprimento exitoso da função que lhe
cabe no interior de seu nicho de trabalho. Notemos que a ascensão profissional ao posto de
funcionário do gabinete da Prefeitura de Goiânia é resultado do “espírito de servir” ou do “dar
para receber”. Assim como outros/as entrevistados/as, a ideia de dar o melhor de si no
trabalho ou na vida empresarial está vinculada à doutrina religiosa, o que significa que a ética
da harmonia oriunda dos princípios da piedade filial incide sobre a realidade do trabalho de
uma maneira que nos lembra da afinidade eletiva entre a ética protestante e o espírito do
capitalismo sobre o qual alude Weber (2004).
No depoimento anterior, a ética religiosa é descrita como relevante para a vida
profissional. A vontade de servir e ocupar a posição profissional devida é descrita como a
melhor forma de criar um ambiente de trabalho adequado e também de ascender nele. Sua
ênfase na “alegria de dar o melhor de si” expressa a preocupação dos adeptos da Seicho-no-Ie
em vivenciarem o pensamento otimista acreditando que dessa forma é possível o exercício
contínuo da gratidão e, consequentemente, o alcance da harmonia responsável pela “provisão
infinita”.
Em decorrência dos princípios da ética da harmonia, sobretudo no tocante ao
trabalho, qualquer comportamento que desarmoniza as relações entre as partes envolvidas,
entre elas a relação patrão e empregado, são meios de impedir que a prosperidade e o sucesso
se concretizem. As relações desarmônicas seriam apenas ilusões que bloqueariam a provisão
infinita. Em relação à desarmonia, uma das entrevistadas discorre:

[...] eu já era divulgadora e eu era sindicalista, gostava de ir em manifestação
sindical, estava lá na manifestação e chamavam a gente de cachorro, sem vergonha,
de tudo [...]. A colega chegou para mim e falou: "olha, agora no seu compromisso
espiritual, não dá mais para você participar dessas reuniões [...] a Seicho-no-Ie prega
harmonia e lá pregam desarmonia" e para entender isso demora. [...] Sindicato não
tem harmonia, é uma luta [...] o sindicalismo confronta o poder. Se vejo o outro
como um monstro, ele será um monstro. O sindicato é só malhar. Pouco tempos
atrás o sindicato me chamou para ajudar em uma eleição. Eu fui lá. Eu cheguei. Mas
advinha qual era o assunto? Só desarmonia, né? [...] Só que eu já sei que aquilo não
é mais verdadeiro; é reconhecer a pobreza que eu não quero, né? O sindicato fala da
pobreza o tempo inteiro, da miséria (Entrevista L.E.P., Goiânia, 04/09/2015 – grifo
do autor).

A entrevistada ressalta que a posição do sindicato era incompatível com a orientação
da ética da harmonia; nem patrão, nem superiores podem ser vistos como “monstros”, isto é,
rivais responsáveis pela exploração. A leitura negativa depreciativa de patrões e superiores
significaria “vibrar negativamente” em desfavor do outro, o que certamente provocaria
desavenças entre as partes que deveriam, natural e divinamente, viver em harmonia.
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Reparemos, contudo, o trecho final onde ela menciona que fazer parte de um sindicato é
“reconhecer a pobreza” e que o sindicato só fala em “miséria”. Essas observações dizem
respeito ao não reconhecimento da pobreza e da miséria enquanto realidades da Imagem
Verdadeira cuja existência é uma consequência da ignorância ética da harmonia e do ímpeto
por servir. Recusar a pobreza e a miséria significa não admitir a realidade daquilo que para a
Seicho-no-Ie é ilusão – “a pobreza que eu não quero” – e em seu lugar mentalizar e proclamar
apenas prosperidade e riquezas naturais àqueles que são filhos de Deus. No âmbito da vida
prática, sobretudo no trabalho, a mentalização se desdobra na convicção de que as partes
formam um todo harmônico e que cada uma delas é responsável por um aspecto relevante
daquilo que é feito ou produzido; negar essa realidade é negar a própria “lei mental” que
insiste que a harmonia é o estado natural e divino da humanidade filha de Deus.
Além do “espírito de servir”, a ética da harmonia também se define pela gratidão
que, sabemos, deve ser direcionada primeira e principalmente para os antepassados. A
realização da vida dependerá disso: sucesso, saúde, fertilidade e prosperidade estão
indelevelmente vinculados à gratidão aos antepassados. A gratidão deverá, contudo, ser
praticada em relação ao restante do mundo com base na ideia de que todos são emanações da
Grande Vida. Ser próspero dependerá de reconhecer que tudo é manifestação de Deus.
A partir do momento que você começa a agradecer tudo ao seu redor, as portas vão
se abrindo. Por exemplo, (...) de manhã a gente levanta para ir para o trabalho. Nós
temos questão de trabalho, eu levanto, eu tomo banho, eu escovo o dente. Eu faço
minha higiene pessoal para ir para o trabalho. E será que eu estou fazendo minha
higiene espiritual? Então, nós da Seicho-no-Ie, antes de sair para o trabalho, nós
fazemos oração, agradecemos aquele dia, pedimos a Deus para que possamos viver
aquele dia de acordo com a vontade de Deus, e a partir desse momento a gente
começa a respeitar as pessoas como verdadeiros filhos de Deus. E aí todas as portas
vão se abrindo (Entrevista O. C. G., Goiânia, 03/09/2015 – Grifo nosso).

Segundo a entrevista, a gratidão abre as “portas” da realização e da prosperidade.
Agradecer é reconhecer a vida de Deus em tudo e em todos. Exercitar-se espiritualmente a
partir dessa ideia é o meio de fazer com que o estado de espírito da gratidão se torne uma
prática recorrente. Nesse sentido, o “empoderamento espiritual” é possível quando a
consciência da unidade é alcançada pela via da gratidão. Ser grato implica em favorecer a
manifestação da harmonia em todas as partes ao invés do atrito e do enfrentamento.
Outros aspectos do que chamamos de “empoderamento espiritual” foram verificados
ao longo das atividades e momentos religiosos dos quais participamos ao longo da pesquisa.
Os indivíduos que participavam dos cursos denominados de “ciclos da prosperidade”
expressaram através de testemunhos como a doutrina de Masaharu Taniguchi, as práticas e os
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exercícios espirituais provocaram a realização financeira e o sucesso no trabalho. Além disso,
o otimismo e a motivação foram frequentemente ressaltados como meios de enfrentar
limitações e, considerando o atual contexto político e econômico brasileiro, as crises que só
existiram enquanto ilusões do “mundo fenomênico”. Audácia ao empreender, lucidez ao
investir e qualificação do trabalho foram alguns dos princípios da racionalidade empresarial
enfatizada enquanto consequência da motivação otimista que vivifica o “Homem-Deus” no
mundo e acesso à “provisão infinita”.

5.2.2 Ecoespiritualidade e a harmonia com a natureza

O tema da ecologia foi amalgamado ao universo da Seicho-no-Ie a partir da
imaginação religiosa de seu atual Supremo Presidente Mundial. Como tivemos a oportunidade
de discutir, a ecologia é para muitos novos movimentos e também para as espiritualidades
alternativas a recorrência temática mais evidente em nossos dias. Se no passado, sobretudo no
caso da Seicho-no-Ie, o entusiasmo em relação ao psiquismo foi absorvido por líderes e
inventores de religiões, agora, em tempos de riscos globalmente compartilhados, as
discussões sobre o meio-ambiente incidem sobre a “imaginação religiosa” no geral. Sobre
isso, uma das entrevistadas descreve os novos rumos da Seicho-no-Ie da seguinte forma:

Eu acho que isso que o professor Masanobu está trazendo, é uma nova visão da
Seicho-no-Ie, que até então, o professor Masaharu, veio trabalhando mais essa parte
pessoal do ser humano, do espírito, do filho de Deus. E ele não, ele está ampliando
isso para o meio ambiente, para o mundo, para o universo. (Entrevista A. H. O.
Goiânia, 03/09/2015).

A observação da preletora indica que os membros do movimento são cônscios das
transformações experimentadas pelo movimento e ela, por ser uma preletora, isto é, alguém
que se gradua dentro do movimento na medida em que realiza cursos, certamente lida com os
novos rumos com mais intensidade do que outros adeptos e ou simpatizantes.
A ênfase ecológica produz idiossincrasias religiosas que rearranjam a relação dos
sujeitos com a natureza a partir da consciência de unidade espiritual. A compreensão de que
natureza e humanidade são essencialmente unas do ponto de vista da essência divina significa
a ampliação do escopo da salvação implícito ao vitalismo esposado pela Seicho-no-Ie. Se a
salvação individual e da humanidade passavam pela consciência da Imagem Verdadeira, ela
agora também diz respeito à consciência de que a Imagem Verdadeira constitui
essencialmente a natureza e a humanidade. Esse sentimento de “essência divina comum” pode
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ser verificado com muita clareza na seguinte observação de uma preletora que entrevistamos:
“Eu sou Deus, você é Deus. Tudo é Deus. A terra, os rios, como Shakyamuni já tinha dito
isso: “os montes, os rios, a fauna, a flora, tudo é Deus”. E se eu estou destruindo no meu livre
arbítrio, de certa forma, metaforicamente, [...] é um processo de autodestruição” (Entrevista
N. M.O. Goiânia, 02/09/2015).
A consciência de unidade implica na ideia de que a destruição da natureza é também
destruição da humanidade e negação de que “Tudo é Deus”. Sobre isso, um entrevistada nos
disse: “Nós somos a natureza. A mesma força que criou a plantinha é a que criou o homem.
Nós somos um. Deus criou todas as coisas, não criou nenhum maior ou menor [...]”
(Entrevista L.E.P., Goiânia, 04/09/2015).
A espiritualidade que define a nuance em questão da identidade religiosa é, nesse
sentido, a experiência de preservação da natureza em virtude da unidade essencial e divina
entre ela e a natureza. De forma interessante, outra entrevistada faz menção à ideia da “casa
comum” inerente à preocupação ecológica ao discorrer como ela concebe sua experiência no
interior da nova religião japonesa:

[...] se nós estamos num movimento que se diz salvação da humanidade por meio da
busca da paz, a questão ecológica hoje é muito basilar na questão da paz, não é? Por
que? Nós estamos vendo que o consumo desmedido criou situações quase que
irreversíveis na Terra. Então, é penso que é uma... é uma necessidade. Não só na
Seicho-no-Ie, mas de todas as religiões, por quê? A... é um momento de reflexão do
verdadeiro sentido do homem na Terra. A Terra é a nossa casa. Então, temos, como
diz o [...] papa Francisco no seu último documento – aliás, eu comecei até a fazer
leitura desse documento interessantíssimo –, temos que cuidar da nossa casa comum
e essa é a temática que a Seicho-no-Ie vem tratando, já, há uns cinco a seis anos com
muita ênfase. “Cuidar da nossa casa comum”. Pegando as palavras do padre... do
papa Francisco. “Cuidar da casa comum”. Se não cuidarmos o que é que vai
acontecer? Nós estamos nos autodestruindo (N.M.O, 02/10/2015).

A associação com a encíclica papal Laudato Si evidencia não apenas o quanto a
entrevistada, um professora universitária, conhece do mundo religioso contemporâneo, mas
também o seu sentimento de que a causa ambiental esposada pela Seicho-no-Ie ao longo dos
últimos anos é uma causa autêntica e relevante113. O zelo com o meio ambiente também é
associado à preocupação do movimento com a paz mundial da “casa comum”. A paz só é
possível, segundo podemos aferir da leitura dos dois trechos anteriores, na medida em que os
sujeitos e a humanidade alcançarem a consciência de que partilham de uma mesma essência

113

Entre as entrevistadas, a maioria professoras, como mencionamos, encontramos casos de contato com a
produção de Leonardo Boff a respeito da ecoespiritualidade. A menção a esses textos e à encíclica papal parece
revelar alguma entrada entre esse tipo de adepto (professores) à leitura de autores que tematizam a ecologia sob
uma perspectiva relativamente crítica.
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divina com a natureza – a “casa comum” da Seicho-no-Ie é, antes de tudo, a consciência da
“essência comum” que caracteriza sua cosmologia vitalista.
A consciência da relação entre ecologia e espiritualidade é com frequência
mencionada pelos entrevistados como o sinal de uma religião sintonizada com os novos
tempos, uma opinião comum no interior de um movimento que desde seu início se apresenta
como uma proposta adequada para um novo mundo. Sustentabilidade e seus temas coetâneos,
como desperdício, são revestidos pela semântica religiosa; preservar é “vivificar” ou ser
“grato”, expressões comuns no vocabulário religioso e ético do movimento.

[...] têm muitas ONGs pensando na sustentabilidade, no meio ambiente e tudo mais.
Só que o que muda na Seicho-no-Ie é que ela tem um lado espiritual, que é a vida de
Deus em todas as coisas, nas plantas, na água, no sol, então tudo é vida de Deus.
Então, o mestre, o professor Masanobu hoje, ele veio para vivificar tudo o que nós
temos. Então, o que é que é vivificar? É a gente saber utilizar... deixa eu ver, não é
parcimônia, é com gratidão, com reverência tudo o que nós temos. Então, é saber
usar a água da forma correta, esse sentimento de gratidão, se alimentar de forma
assim que você sabe que tudo tem vida de Deus para te nutrir, e saber valorizar e
usar em uma quantidade sem desperdício, não há necessidade do desperdício.
(Entrevista A.L.O., Goiânia, 03/09/2015).

De forma ainda mais clara, a preletora H. A. discorre sobre o vínculo entre
espiritualidade e natureza que ela experimenta no interior da nova religião japonesa. Notemos
que para ela não há espiritualidade sem zelo ecológico e que isso é uma das marcas atuais da
Seicho-no-Ie a ser destacada:

No respeito àquilo que a gente recebeu para... para você ser saudável. Por exemplo,
como é que a ecologia não é espiritualidade? Se eu não tenho essa consciência
espiritual, eu não vou ter respeito pela natureza, pela água, pelo ar, pelo sol. E ele
[Masanobu Taniguchi] mostra isso com muita maestria, ele começa lá assim do
básico e vai até... ele é muito profundo. Só que quando você começa a ler, você fala
“nossa, que babaqueira” (sic) [...] Depois você vai, ele aprofunda. Eu adoro, eu
gosto muito do Masanobu Taniguchi. Que ele é muito espiritualizado e só que ele
fala das coisas atuais, e as pessoas rejeitam, que é como se as coisas atuais não
tivesse importância. (Entrevista H.A, Goiânia, 16/10/2015 – grifo nosso)

A identidade ecoespiritual aparece quando a entrevistada crava: “Se eu não tenho
essa consciência espiritual, eu não vou ter respeito pela natureza, pela água, pelo ar, pelo sol”.
Essa observação desvela a identidade religiosa de uma adepta que reconhece na nuance
ecológica atual da nova religião japonesa um aspecto fundamental de sua experiência de fé.
Ao mencionar certas limitações que eventualmente podem aparecer ao longo da leitura das
obras de Masanobu Taniguchi, ela enfatiza a questão da “atualidade” do tema ao mesmo
tempo em que se mostra insatisfeita com as opiniões que sugerem que a preocupação
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ecológica não tem relevância – certamente uma alusão à má-recepção de alguns textos de
Masanobu Taniguchi114.
Outro entrevistado, um simpatizante da nova religião que participa de alguns de seus
encontros desde 2011, descreve sua disposição ecoespiritual comparando sua situação antes e
depois do envolvimento com o grupo. O entrevistado, um jovem engenheiro florestal que
alega ser militante da ecologia antes do movimento, descreve o impacto da Seicho-no-Ie em
sua vida no tocante a essa causa da seguinte maneira:

[...] eu acredito, eu tenho convicção dessa energia que há entre nós e a natureza. A
Seicho-no-Ie serviu para mim (sic) despertar esse lado espiritual que há por trás da
natureza, né? Eu antes já adotava a bandeira ecológica, a preocupação com as causas
ambientais por uma questão da minha militância, de meu ativismo ambiental, pela
consciência que eu tinha [...]. Mas era uma coisa que até então era positiva, era
desvinculada de espiritualidade e através da Seicho-no-Ie eu consegui alcançar um
viés, fazer essa interface entre ecologia e espiritualidade. Foi através da Seicho-no-Ie
que eu comecei a enxergar essas conexões (Entrevista D.T.C, Ibiúna, 21/11/2015).

Até então, a militância do entrevistado e sua relação com a natureza eram
desprovidas de qualquer valoração espiritual, “até então era positiva”. Entretanto, a
espiritualização da natureza a partir do envolvimento com a doutrina da Seicho-no-Ie
transforma sua visão sobre o meio-ambiente e, obviamente, sua militância ecológica que
daquele momento em diante foi emoldurada por uma doutrina religiosa. Para o entrevistado,
há uma “energia comum” entre humanidade e natureza e a militância pela preservação da
natureza é também uma forma de professar sua fé.
O vínculo entre espiritualidade e ecologia não é apenas uma recorrência retórica. Ele
possui implicações éticas a partir da concepção de harmonia que descrevemos antes. Zelar e
preservar a natureza são, nesse sentido, meios de agradecer à provisão divina e servir ao
mundo, ao próximo, às gerações futuras através de posturas e comportamentos capazes de
produzir a harmonia entre as pessoas e os povos no sentido de uma “casa comum” – é por
essa razão que ecologia e paz mundial aparecem nos textos de Masanobu Taniguchi enquanto
questões complementares. Como verificamos ao longo da pesquisa, mesmo a concepção de
progresso é problematizada por alguns dos adeptos do movimento que salientam a falta de
espiritualidade na ideia de que a natureza deve existir exclusivamente para o usufruo
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Os textos de Masanobu Taniguchi são descritos por seus críticos como técnicos, chatos e repletos de dados
catastróficos. Um dos entrevistados tem uma posição crítica em relação à atual liderança do movimento. Ele
alega que falta espiritualidade na escrita do atual líder do movimento, uma qualidade que o distinguiria
profundamente do fundador do movimento. O mesmo entrevistado mencionou que a atenção que Masanobu
Taniguchi dá aos riscos contemporâneos atinentes à questão ecológica implica em ênfase excessiva no “mundo
do fenômeno”. A impressão que tivemos é que para esse entrevistado o “empoderamento espiritual” era mais
relevante do que a “ecoespiritualidade”.
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irresponsável da humanidade. Sobre isso, a senhora A. A. R. A., professora aposentada que
demonstra interesse pela ecologia em virtude do fato de familiares trabalharem com o tema,
discorre:

[...] houve um momento em que o Homem, ele se achava o grande dominador da
Natureza e ele tinha autoridade para destruir ou para preservar. E muitos optaram
por destruir em benefício próprio [...]. Então agora inverteu. Deus, Natureza,
Homem.[...] A Natureza existe para...ajudar o Homem a viver bem. Né? [...] Porque
nós somos um só (Entrevista A. A. R. A, Goiânia, 27/08/2015)

O que ela nomeia “mudança” significa o questionamento da concepção utilitarista da
natureza. Ao dizer “Deus, Natureza, Homem” ela manifesta os traços de uma identidade
carregada pelo vitalismo religioso e pela convicção de que a transformação do mundo ou a
construção de uma realidade melhor – típico de novos movimentos – implica na superação da
concepção de que a natureza é algo exterior ao homem.
Segundo os entrevistados, o zelo com a natureza a partir da motivação religiosa se
materializa em práticas cotidianas que incluem desde a reciclagem até a diminuição da carne
na alimentação e o cuidado com os animais. Perguntada a respeito de como conecta
espiritualidade e sua vida cotidiana, a preletora N. M. O. nos diz:
Como que eu conecto isso? Essa busca de cada vez mais manifestar Deus como
amor na terra, nos locais aonde eu estou, então... e em casa como é que eu faço isso?
Vamos nos mínimos detalhes apagar essa luz, ou essa torneira. Coisas pequenas em
casa. Eu separo o lixo, separo a... então, o desperdício. Cuidar do desperdício, não
jogar comida fora, quer dizer... são atos pequenininhos, mas se todas as pessoas do
mundo, do planeta fizer isso, com certeza, populações imensas hoje que estão com
fome já não precisarão ter fome, porque isso me gera, me dá a... a vontade, ou me
faz pensar de contribuir (Entrevista N. M.O. Goiânia, 02/09/2015).

A ideia de contribuir diz respeito à “vontade de servir” e constitui a “ética da
harmonia”. Contribuir com a causa ambiental é para os adeptos que entrevistamos parte da
própria experiência religiosa; implica em reverenciar a Imagem Verdadeira da natureza
através do respeito e do zelo. No âmbito da ética, trata-se da inclusão da natureza enquanto
parte do todo orgânico com o qual o homem se relaciona. Nesse sentido, outra entrevistada
menciona como lida com a questão ambiental em sua vida diária.

Porque tudo, para nós, tudo é Imagem Verdadeira. Toda criação de Deus é Imagem
Verdadeira e precisa ser respeitada, então eu preciso respeitar tudo. Eu preciso
respeitar desde uma formiga até um inseto [...]. Eu vou te dar um exemplo que está
acontecendo na minha casa agora. Eu ganhei de presente uma muda de açaí. Essa
muda de açaí veio lá da Amazônia de presente para mim, eu plantei essa (muda de
açaí), plantei essa muda no jardim da minha casa, e agora, recentemente, deu coró.
Aquele, né, nas folhas lá, e esse coró começou a ser um transtorno até para os
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vizinhos, porque eles descem e sobem no muro e estavam até passando para casa de
vizinho. Eu tinha que resolver o problema de alguma forma ou jogar inseticida ou
cortar o coqueiro. Aí, o que é que eu fiz? Fiz uma oração (Entrevista O. C. G.,
Goiânia, 03/09/2015).

Orar para se ver livre da praga de insetos foi o meio que ela encontrou para não fazer
uso de inseticida. Convicta de que “tudo é Imagem Verdadeira”, a entrevistada compreendia
que pelo fato de existir uma essência comum a toda a vida seria possível de alguma forma se
libertar do problema que ela enfrentava. A vida do inseto deveria, portanto, ser respeitada.
Essa leitura incide ainda sobre a dieta de alguns adeptos que abandonaram o consumo de
carne ou o diminuíram alegando que dessa forma colaboravam com a causa ambiental ao
mesmo tempo em que revenciavam a Imagem Verdadeira dos animais e da natureza como
parte da própria substância divina do Jisô.
A preocupação da Seicho-no-Ie com o meio-ambiente aponta para uma nuance
identitária mais ampla no sentido da coletividade do que o que apresentamos anteriormente a
respeito do “empoderamento espiritual”. A ecoespiritualidade assume que o compromisso
religioso é fundamentalmente vinculado à causa ambiental e à crítica à concepção da natureza
enquanto objeto a ser instrumentalizado a partir dos interesses humanos. É por essa razão que
a nuance ecoespiritual da Seicho-no-Ie é menos pragmática do que o “empoderamento
espiritual”. Nela fica implícita a ideia de que “provisão infinita”, aludida através da disposição
otimista e da linguagem motivacional, deve incluir as relações com a natureza no âmbito da
reverência da Imagem Verdadeira que ela compartilha com o restante da humanidade. Os
inevitáveis atritos entre essas duas nuances certamente favorecem posicionamentos
depreciativos e críticos aos atuais rumos da nova religião. Em outras palavras, a nuance
ecológica do vitalismo religioso parece contrastar com o otimismo e o clima motivacional
necessário ao “empoderamento espiritual”, como veremos nas considerações finais.

5.3 Nuances sociológicas da identidade religiosa
Como fica subentendido em algumas das entrevistas115 a sensação de “abertura” é
descrita como uma qualidade que permite a existência de uma religiosidade mais rica que não
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Em especial aquelas concedidas pela preletora H. A. (adepta desde a década de 1980), o divulgador L. H. S.
B. (adepto desde a juventude), o divulgador W. A. O. (adepto desde 2014) e o simpatizante (desde 2011) D. T.
C. Todos demonstraram algum tipo de relação com o espiritismo e/ou espiritualidades alternativas, incluindo o
consumo de literatura, a participação em reuniões e, no caso daqueles que estão próximos ao espiritismo, a
participação no ritual do “passe”.
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veda a possibilidade de conhecer e transitar por outros sistemas religiosos. Ela é descrita
como sinônimo de flexibilidade e de adaptação ao mundo contemporâneo. Ao mesmo tempo,
ela equivale a um “fardo leve” que pode ser carregado sem comprometimentos rígidos que
impeçam o contato ou a exploração de outras narrativas religiosas, o que nos remete às
elaborações que tecemos no primeiro capítulo sobre o “manto leve” de algumas novas
religiões.
Ainda que a “abertura” possua limites sociologicamente verificáveis, o entusiasmo
em torno dessa ideia é um marcador da diferença identitária dos adeptos da Seicho-no-Ie que
nos remete a alguns princípios ordenadores do mundo moderno ao mesmo tempo em que dá
pistas sobre como a experiência religiosa é ressignificada por sujeitos que nasceram no
Catolicismo e no Espiritismo. Essa disposição certamente expressa a maneira pela qual as
contingências do mundo contemporâneo, dentre elas aquelas que envolvem a convivência
com a diversidade, incidem sobre a religiosidade. No caso da Seicho-no-Ie, os entrevistados
demonstraram entusiasmo em torno da ideia de “abertura” oriunda da doutrina da “identidade
comum das religiões” e do “não-sectarismo”, aspectos da nova religião ressaltados durante
nossa imersão principalmente em virtude dos dois atentados terroristas ocorridos em Paris em
2015, mas também ao longo de nossa entrevista por aqueles que, apesar do vínculo sólido e
longevo com o movimento, continuam a ler obras espíritas, praticar yoga, assimilar
espiritualidades holísticas e rezar para santos católicos mesmo depois de mais de trinta ou
quarenta anos de contato com a doutrina de Masaharu Taniguchi.
A ideia da “abertura”, independente de suas limitações e do quão ela é um exagero
retórico comum a algumas novas religiões e espiritualidades, é um aspecto da identidade
religiosa proclamada pelos entrevistados com o fito de ressaltar o contraste com outras formas
de vida religiosa e a atualidade de sua fé. O caráter “altivo” das declarações sobre a atualidade
do que assimilaram na Seicho-no-Ie, ressaltada muitas vezes através da concepção “filosofia
de vida”, é um traço da identidade que enfatiza a autenticidade da experiência religiosa e a
particularidade das identidades vinculadas a ela. Enquanto marcador da diferença identitária, a
abertura descrita por adeptos da Seicho-no-Ie define o sentimento de altivez e atualidade
religiosa.
Segundo nos parece, a relação entre “atualidade” e “autenticidade” no âmbito das
novas religiões é um marcador da diferença que testemunha o vínculo de suas narrativas à
concepção moderna de “novo mundo”, “nova era” ou “nova humanidade”. Elas expressam o
que no início do trabalho mencionamos a respeito dos novos sentidos da experiência religiosa
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que, como sugere Beckford (2008), são reorientados de acordo com necessidades específicas.
Se encararmos isso como um desdobramento religioso da concepção temporal da
modernidade – a expectativa de um “novo mundo” é parte da sensibilidade moderna – é
possível considerar que a identidade dos adeptos da Seicho-no-Ie, especificamente no que diz
respeito à concepção da atualidade da doutrina religiosa, é um engendramento que está afim
com os valores modernos que vaticinam sobre um futuro auspicioso da humanidade que
ecoam no interior do grupo a partir do propósito da “Iluminação da Humanidade”. Por esse
motivo, a sensação de estar vinculado a uma religião atualizada em relação às demandas
atuais116 é, ao mesmo tempo, um traço diferenciador, mas também uma qualidade identitária
que evoca a “autenticidade” e reverbera os valores e as expectativas modernas sorvidas pela
“imaginação religiosa” do fundador do novo movimento e que foram ampliadas ao longo de
sua história pelas lideranças e assimiladas pelos adeptos e simpatizantes do movimento.
Certamente não podemos ignorar que o tecido narrativo da Seicho-no-Ie foi forjado a
partir dos elementos mítico-religiosos do repertório religioso japonês e que seu
“inclusivismo” acontece a partir do expediente da tradução que se define pela negociação
entre o local e o global (i.e. glocalização), conforme tratamos nos capítulos dois e três de
nosso texto. Mesmo assim, considerando a leitura de mundo dos adeptos do movimento, a
presença de elementos religiosos que procedem do repertório japonês não causa
estranhamento aos entrevistados que tendem a entender que Deus se manifesta de várias
formas ao longo da história, razão pela qual os adeptos conservam parte do capital religioso
amealhado ao longo de itinerários e pertencimentos anteriores. Aliás, alguns dos entrevistados
chegaram a mencionar que a presença de termos em japonês – que já não são mais tão
frequentes - ou de elementos da cultura japonesa eram atrativos religiosos que os encantavam,
uma espécie de orientalismo religioso.
Os novos movimentos religiosos, em especial aqueles que se comportam como
“psicoterapias religiosas”, caracterizam-se pela convicção de que há um “eu verdadeiro”
repleto de potencialidades que deve ser acessado a partir de técnicas ou práticas mentais.
Nesses grupos, e essa é uma das marcas da “imaginação religiosa” do fundador da Seicho-noIe, a leitura otimista do indivíduo e da humanidade é uma recorrência constante que contrasta
com a antropologia religiosa tradicional abraâmica apoiada na concepção do pecado e da
diferença entre Deus e suas criaturas. Diferente desta leitura, a Seicho-no-Ie afirma que o
homem é essencialmente bom e que sua realização é possível quando a consciência de sua
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Verificável nas observações que ressaltam a identidade comum das religiões como uma qualidade capaz de
permitir a paz da humanidade e nos depoimentos que apontam para o viés ecológico do movimento.
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“Imagem Verdadeira” divina for alcançada. É por essa razão que a motivação marca o
universo religioso do movimento desde sua literatura até a recepção de seus salões religiosos.
O viés otimista sobre a humanidade é um traço forte da nova religião japonesa
compartilhado por outras novas religiões (DAWSON, 2006). É ele o responsável por plasmar
uma identidade religiosa caracterizada pela motivação e pela sensação do “empoderamento
espiritual” a que aludimos anteriormente. Segundo entendemos, o empoderamento é um meio
para responder e enfrentar os desafios de uma realidade em que as decisões e o empenho
individual são valores dominantes. Por essa razão, compreendemos o “empoderamento
espiritual” enquanto o aspecto mais pragmático da identidade religiosa dos adeptos da Seichono-Ie e o correlacionamos de maneira mais enfática com as atividades promovidas pela
Associação da Prosperidade.
Ao destacar o “empoderamento espiritual” enquanto um dos vieses que definem a
identidade religiosa dos adeptos da Seicho-no-Ie não ignoramos suas afinidades com a
realidade social e econômica da modernidade tardia, principalmente com a racionalidade
intrínseca ao empreendedorismo moderno que prescinde dos discursos da autoconfiança, da
ousadia e da motivação para se promover. Na Seicho-no-Ie, sobretudo a partir das atividades
promovidas pela Associação Prosperidade, essas qualidades são ressaltadas como
desdobramentos da consciência da filiação divina da humanidade. Ideias do tipo “eu posso” e
“eu mereço” são recorrências discursivas que desvelam a motivação provocada pelo
“empoderamento espiritual”.
Como entendemos, o indivíduo e a valorização da individualidade, em sentido
amplo, são elementos da modernidade que marcam a prática e o sentido da experiência
religiosa dos novos movimentos que enfatizam o “eu verdadeiro” (CLARKE, 2006;
DAWSON, 2006) Por essa razão, compreendemos que a afinidade a que nos referirmos é
mais ampla; ela inclui outras sensibilidades modernas que gravitam ao redor do indivíduo e da
preocupação com o “eu real” típicas dos valores que, como sugere Charles Taylor (2007) ao
discorrer sobre o expressivismo do mundo contemporâneo, ressaltam a necessidade de
expressar o “eu autêntico” e suas potencialidades inatas. Assim, acessar o “eu verdadeiro”
enquanto “filho de Deus” é gozar da existência autêntica, livre de simulacros e ilusões
produzidas por concepções – ideias – errôneas sobre a real natureza do “Homem-Deus”.
Como argumentamos, a via da interioridade com vista ao acesso ao “eu verdadeiro” é
o meio para o “empoderamento espiritual”. Ele responde às demandas contextuais que
enfatizam valores em torno do indivíduo, como autenticidade, originalidade e potencialidade,
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que postulam que o sujeito é o responsável pelas consequências de suas escolhas em qualquer
âmbito de sua vida. Viver “espiritualmente empoderado” é para os entrevistados da Seichono-Ie estar em sintonia com a Imagem Verdadeira e a partir de então alcançar tudo o que o
“eu” determina através de sua “vibração mental positiva” e de declarações otimistas que
vaporizam a baixa autoestima, a ilusão do pecado e outras concepções e estados mentais que
impliquem em restrição da potencialidade individual espiritualmente inata.
A despeito de seu forte viés pragmático, sobretudo se consideramos sua presença na
Seicho-no-Ie entre profissionais liberais e empresários, o “empoderamento espiritual” não nos
parece um epifenômeno da esfera econômica. Ainda que o vínculo entre ambos não possa ser
negado, é importante ressaltar que ele cobre, segundo compreendemos a partir das entrevistas,
todas as relações em que os sujeitos se encontram. Da vida conjugal ao sucesso na escolar, o
“empoderamento espiritual” significa a sensação de potência individual, de capacidade de
realização de um projeto e do alcance da felicidade através do pensamento positivo e da
prática da gratidão. Trata-se, na verdade, de um aspecto da identidade religiosa que se
caracteriza pela autoconfiança em todos os campos da vida a partir da convicção de que o
“eu” é divino e por isso mesmo predestinado a uma vida de realizações nesse mundo.
É possível aferir ainda que o “empoderamento espiritual” referente à identidade
religiosa dos adeptos da nova religião japonesa representa o tipo de salvação que a
cosmologia monista da Seicho-no-Ie oferta. Sabedores de que o vitalismo religioso do grupo
presume que todo o cosmos é uma emanação da Grande Vida ou Deus, o “empoderamento
espiritual” significa se conscientizar da real natureza da humanidade, o Homem-Deus, e a
partir de então usufruir do bem-estar aqui e agora, razão pela qual viver bem e em
prosperidade não possui qualquer conotação pejorativa. A salvação que caracteriza o
vitalismo religioso é justamente o “empoderamento espiritual” e o bem-estar possível a partir
dele. Ele é o meio de se alcançar nessa vida, no plano terreal, os benefícios de ser “um com
Deus”.
Entrementes, a concepção de “abertura” e o “empoderamento espiritual” não
esgotam a identidade dos adeptos da Seicho-no-Ie. Imbricado a eles, a ecoespiritualidade é
outro traço da identidade marcante da identidade religiosa que emergiu ao longo da maioria
das entrevistas, com exceção de um entrevistado pouco simpático à produção de Masanobu
Taniguchi. É possível uma série de ilações sociológicas a respeito da maneira como a
sensação de viver em um mundo global incide sobre a sensibilidade e a identificação
religiosa.
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Como foi dito, a ecoespiritualidade é uma tendência da nova religião a partir dos
direcionamentos de Masanobu Taniguchi desde o início do século XXI, quando ele ainda era
o Vice-Presidente. Seu ímpeto “reformista” o obrigou a negociar o legado religioso do avô a
partir das novas demandas do mundo contemporâneo e da necessidade de adequar o
movimento às paisagens religiosas distintas da japonesa.
O viés ecoespiritual da Seicho-no-Ie é compartilhado com outras novas religiões
japonesas e com os novos movimentos religiosos e espiritualidades alternativas de uma
maneira geral. Ao que parece, essa é a metafísica vigente de um mundo global que enfrenta
riscos comuns. Por essa razão, a ecoespiritualidade é um desdobramento de uma realidade
social, política, cultural e econômica que nos interpela como habitantes de um mesmo mundo
ou, como é comum ao universo da ecologia, como moradores de uma “casa comum”.
Desde o início, a Seicho-no-Ie é uma religião globalmente orientada. Seu viés
nacionalista estava em sintonia com o imperialismo e as ambições políticas do Império
teocrático que vigoravam até a rendição em 1945. A mudança desse escopo aconteceu no
sentido da universalização, da diluição de aspectos éticos mais salientes e, considerando os
rumos atuais, através da ecologia. Embora tenha passado por essas mudanças, o Japão e seu
universo religioso não foram abandonados. Na verdade, ao que nos parece, segundo lemos em
algumas observações de Ugo Dèssi (2013), os elementos religiosos tradicionais foram
revisitados por Masanobu Taniguchi com o fito da criação de uma narrativa que descrevesse a
existência de precedentes míticos compatíveis com a leitura ecológica do atual líder do
movimento, um expediente parecido como o neopaganismo e seu esforço por uma mitologia
ecológica a partir das religiões pré-cristãs.
Independente dos rumos míticos mais profundos, a ecoespiritualidade é parte da
identidade dos adeptos da nova religião que não só procuram a harmonia uns com os outros
ou com os antepassados, mas também com a “mãe natureza”. O viés ecoespiritual apareceu
nas entrevistas de duas formas: através da crítica à ideia de que a natureza é um objeto a ser
explorado pela humanidade e através do cuidado diário com o meio-ambiente como parte da
vida religiosa. Esses dois pontos partem da suposição da unidade essencial entre humanidade
e natureza, isto é, ambos constituem a mesma emanação da Imagem Verdadeira de Deus.
Os desdobramentos dessa leitura de mundo apareceram nas entrevistas através de
declarações críticas que sustentam, dentro de certo limite, as inadequações do ritmo produtivo
e do sistema econômico para a preservação da natureza e para a realização da humanidade. Se
o viés do “empoderamento espiritual” tende a ser mais individualista e pragmático, o da
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ecoespiritualidade assume uma leitura mais ampla e coletiva do mundo na medida em que a
noção de “casa comum” organiza a leitura religiosa dos adeptos do movimento. Se a salvação
oferecida pelo vitalismo religioso no âmbito do empoderamento está vinculada à consciência
individual da essência divina da humanidade, ela é dilatada e passa a incluir a consciência
acerca da essência divina comum entre humanidade e natureza. Mesmo a concepção da
“Iluminação da Humanidade” projetada pela Seicho-no-Ie enquanto sinônimo de
transformação do mundo (yanaoshi, renovação do mundo em japonês) passou a incluir a
natureza no sentido de uma ecotopia religiosa; ou seja, a futura Iluminação da Humanidade só
aconteceria se a consciência da verdadeira essência comum entre humanidade e meioambiente fosse alcançada.
Militar pelo meio-ambiente, rever a dieta carnívora, evitar o uso de inseticidas,
promover a produção e o consumo de alimentos orgânicos e várias outras práticas
ecologicamente corretas foram revestidas pelos entrevistados de um sentido religioso. Zelar
do meio-ambiente é, então, pelo menos para os que entrevistamos, sobretudo aqueles que
estavam vinculados à educação, um meio de harmonizar com a natureza e expressar a posse
comum da Imagem Verdadeira. Todas essas práticas são apresentadas como meio de livrar a
Terra dos riscos oriundos da degradação ambiental. Elas revelam que o viés ecoespiritual da
identidade religiosa dos entrevistados está imbuído de sensações e concepções que situam os
sujeitos religiosos como habitantes da casa comum, que enfrentam e compartilham riscos.
Trata-se, como mencionamos, da maneira como a globalização incide sobre a identidade dos
adeptos da Seicho-no-Ie.
É interessante notar que o viés ecoespiritual da identidade religiosa contrasta com o
pragmatismo do “empoderamento espiritual” na medida em que ele se opõe, de forma
relativa, a algumas práticas econômicas tidas por destrutivas, dentre elas, o agronegócio. A
despeito de compreendermos que esses dois vieses da identidade religiosa estão imbricados,
estamos certos de que sua intensidade varia de acordo com o lugar social dos indivíduos. Por
esse motivo, compreendemos que a identidade dos sujeitos que estão vinculados ao universo
empresarial, direta ou indiretamente, é menos dotada do colorido ecoespiritual do que seus
confrades vinculados às profissões liberais, principalmente, com algumas exceções, aqueles
vinculados à educação – a maior parte dos entrevistados eram professoras. Essa diferença
talvez possa ser explicada pelo fato de que a ecoespiritualidade ainda é um aspecto recente da
Seicho-no-Ie e por isso mesmo certamente ele é o menos marcante nas preleções da maioria
dos encontros e atividades que participamos. Por outro lado, parece-nos que as recompensas
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da motivação passíveis a partir da sensação do “empoderamento espiritual” têm mais
capacidade de mobilizar os sujeitos.

5.4 Síntese e Perspectivas
Ao longo desse capítulo, apresentamos os conteúdos e dados das entrevistas que
realizamos com o fito de apreender com mais precisão os aspectos ou nuances da identidade
religiosa dos adeptos do movimento. Com esse propósito, discorremos sobre o trânsito
religioso experimentado pelos adeptos até a adesão à Seicho-no-Ie e entendemos que dessa
forma seria possível fazer emergir o sentimento de contraste entre a nova religião japonesa e
aquilo que vivenciaram antes. Como sabemos, o contraste é um elemento fundamental para a
definição de uma identidade e, a despeito da concepção da essência comum das novas
religiões e do não-sectarismo religioso da Seicho-no-Ie, parece-nos claro que o contraste atua
no sentido da afirmação de um religião otimista, atualizada e aberta que destaca positivamente
a humanidade por recusar a ideia de pecado original e que está livre de roturas institucionais
rijas que favorecem atritos com outras.
Ao indagarmos sobre o transito religioso, tínhamos em mente que o contraste
emergiria. Esse expediente nos fez mapear algumas das características da identidade religiosa
dos adeptos do movimento que expressam, como entendemos, a maneira como a modernidade
interpela a experiência religiosa. O otimismo em relação à natureza humana – que é divina
para a nova religião – e as sensação de “abertura” expressos pela concepção do “nãosectarismo” foram os aspectos destacados pelos entrevistados quando questionados sobre as
particularidade da via religiosa na Seicho-no-Ie. Os entrevistados discorreram sobre como a
“abertura” é um aspecto contemporâneo, isto é, atual no tocante à necessidade de um mundo
livre de conflitos religiosos.
Pontuamos ainda a respeito da existência de dois vieses que definem o aspecto mais
substancial da identidade religiosa dos adeptos da Seicho-no-Ie, o “empoderamento espiritual”
e a “ecoespiritualidade”. Ambos se imbricam e atravessam em intensidade distinta os adeptos
do movimento. Enquanto o “empoderamento espiritual” se expressa a partir da linguagem
motivacional responsável por oferecer “impulsos psicológicos” em afinidade principalmente
com o espírito empreender de empresários e profissionais liberais, a ecoespiritualidade se
expressa através de uma linguagem engajada que tende ao encontro daqueles que ao longo de
suas vidas estiveram envolvidos com preocupações mais coletivas, razão pela qual a ecologia
é um tema que possui espaço principalmente entre aqueles que estão vinculados à educação.
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Ambos expressam o meio pela qual a modernidade interpela a religião e a dialética a
que aludimos em outros momentos de nosso texto. Enquanto o “empoderamento espiritual”
representa a maneira pela qual os valores e demandas atinentes ao individualismo, entre eles a
concepção de que o sujeito é o maior responsável pelo próprio destino, a autenticidade e o
autoaprimoramento

incidem

sobre

a

identidade

religiosa

dos

entrevistados,

a

ecoespiritualidade representa a maneira como a globalização e os valores e demandas
oriundos dela, em especial a concepção de habitar numa “casa comum” sob riscos também
comuns, incidem sobre a maneira como os sujeitos se localizam e se definem enquanto
membros da Seicho-no-Ie.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo desse trabalho, cuidamos de situar a Seicho-no-Ie e a identidade de seus
adeptos a partir de um fenômeno contemporâneo cuja existência é tributária da relação
dialética entre a modernidade e a religião. Esse expediente sustentou toda nossa imaginação
sociológica e apareceu, de maneira mais saliente, ao longo do primeiro capítulo. Nele,
exploramos a relação modernidade e religião enfatizando que o que assistimos hoje, no
âmbito das inovações religiosas e espiritualidades alternativas, pode ser pensado além da
equação “quanto mais privações, mais religião”. Sem negar que privações de sentido
provocam a demanda por novos sentidos e que ofertá-los é uma das funções precípuas das
narrativas religiosas, sustentamos a partir de Lorne L. Dawson (2004; 2006a; 2006b) e Peter
Berger (2007; et al 2008) que o ímpeto individualizante e a radicalização da pluralidade das
formas de vida ao longo da modernidade interpelam a experiência religiosa ao ponto do termo
“religião” ser alvo da problematização daqueles que optam por “espiritualidade” ou “filosofia
de vida” para contrastarem com o que julgam ser o “manto pesado” da religião tradicional.
Naturalmente, essa é uma das respostas possíveis, sendo a outra o reforço contínuo
de fronteiras e, em casos de radicalismo, a invenção de novas comunidades cuja disposição
pela inteireza forja ferramentas para extirpar a diferença. Se para grupos mais tradicionais ou
conservadores a modernidade incide sobre a religião no sentido de provocar reações diversas
contra um ou outro de seus aspectos, para outros, como é o caso de várias novas religiões e
espiritualidades alternativas, a modernidade provoca a erupção de novas possibilidades de
experimentação e vivência religiosa na medida em que uma plêiade de bens de salvação está
disponível a um click do indivíduo que se tornou o grande, apesar de não ser o único,
validador da experiência religiosa. Lembremos, contudo, que posturas mais “tradicionais” ou
“experimentais” são disposições modernas na medida em que ambas são reações reflexivas
aos sucessivos desencaixes e reencaixes que caracterizam a contemporaneidade.
Ao longo do segundo capítulo, discorremos sobre o surgimento das novas religiões
japonesas e suas características levando em consideração suas relações com a modernidade no
Japão. Sabedores que a modernidade é diversa (BERGER et ali, 2008; EISENDAT, 2010),
chamamos a atenção para o fato de que o “repertório religioso tradicional”, uma expressão
que tomamos de empréstimo das reflexões de Ronan Alves Pereira (1994), subsidiou parte da
“imaginação religiosa” dos fundadores dos novos movimentos que tiveram que responder às
demandas e expectativas de um país em vias de modernização cujo governo escolheu erigir
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sua “comunidade imaginada” a partir de uma narrativa mítica que sacralizava o poder. A
Seicho-no-Ie e outras novas e antigas religiões estiveram durante esse tempo em profunda
afinidade com a ideologia nacionalista anterior a 1945.
Ainda no segundo capítulo, discorremos a respeito de nuances históricas do
fenômeno japonês e apontamos algumas de suas características gerais com o objetivo de situar
a Seicho-no-Ie a partir de traços que ela compartilha com suas consortes. Esse expediente nos
permitiu introduzir alguns conceitos e chaves interpretativas a respeito da relação entre
inovação e tradição que subsidiaram as discussões sobre a Seicho-no-Ie nos capítulos três e
quatro. Familiarizar-nos, na medida do possível, com a paisagem religiosa japonesa a partir
dos estudos de Robert Bellah (1957), Robert Kitagawa (1966), Robert Ellwood (2008),
Susumo Shimazono (et all, 1979; 2004) e Robert Kisala (2002) foi um dos recursos para
pensarmos a continuidade e ruptura com o capital religioso do repertório tradicional.
No terceiro capítulo de nosso trabalho discorremos sobre o surgimento da Seicho-noIe, suas etapas históricas, sua acomodação ao Brasil e chegada em Goiânia. É a partir desse
momento que nos valemos pela primeira vez de algumas das considerações que tecemos nos
dois capítulos anteriores para descrevermos algumas das especificidades do desenvolvimento
de uma religião que se originou em um contexto de radicalismo étnico, tornou-se uma religião
de salvação universal e, na atualidade, apresenta-se também enquanto ecoespiritualidade. Ao
discutirmos a respeito da chegada e desenvolvimento da nova religião no Brasil, nossa ênfase
recaiu sobre o processo de acomodação e seus expedientes no que toca à negociação e
preservação do capital religioso brasileiro com o fito de evitar estranhamento e ao mesmo
tempo alcançar ampla audiência. Nesse sentido, enfatizamos que a tradução de elementos da
cultura cristã brasileira, sobretudo do catolicismo, implicou na preservação de alguns aspectos
do capital religioso nacional.
No quarto capítulo discorremos sobre aspectos fundamentais da doutrina de
Masaharu Taniguchi e os esforços empreendidos por seu neto, Masanobu Taniguchi, o atual
Supremo Presidente da Seicho-no-Ie, em favor da contemporização da Seicho-no-Ie a partir de
demandas hodiernas. Discorremos sobre a doutrina e sobre algumas de suas especificidades
que permitiram precisar os conceitos “empoderamento espiritual” e “ecoespiritualidade” que
haviam aparecido nos capítulos anteriores. Ambos foram fundamentais para aprofundarmos
nosso entendimento sobre o universo religioso da nova religião e, principalmente, para nos
determos em alguns aspectos da identidade religiosa de seus adeptos.
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É fundamental mencionar que o que desenvolvemos no capítulo quarto é a
materialização do aspecto mais empírico de nossa pesquisa e de seus aspectos metodológicos
salutares. Nele se encontram observações oriundas não apenas de nosso contato com trabalhos
acadêmicos anteriores sobre a Seicho-no-Ie, em especial os de Leila Albuquerque (1999) e
Ediléia Mota Diniz (2006), mas percepções elaboradas à luz da participação imersiva em
atividades e encontros realizados em Goiânia e em um dos Seminários de Treinamento
Espiritual realizado na Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna, o principal solo
sagrado da Seicho-no-Ie do Brasil. A participação imersiva nos permitiu conhecer de perto o
ambiente motivacional que caracteriza a dinâmica de culto e as atividades da nova religião
japonesa. Para o conjunto de nossa pesquisa, essa estratégia metodológica auxiliou no
refinamento de nossa compreensão a respeito do universo religioso dos adeptos e
simpatizantes na Seicho-no-Ie. Foi a partir dela que experimentamos interações interpessoais
que nos permitiram compreender os vários vieses dessa identidade.
Por fim, discorremos no último capítulo a respeito dos traços marcantes da
identidade religiosa dos adeptos e simpatizantes da Seicho-no-Ie considerando as entrevistas
que realizamos. É importante notar que as considerações que desenvolvemos ao longo dos
capítulos anteriores foram condensadas nesse capítulo. Contudo, isso não significou um
esforço emoldurante. Na verdade, muito daquilo sobre o qual discorremos nos capítulos
anteriores resulta de nossa pesquisa de campo e dos conteúdos das entrevistas. Ambos nos
ofereceram na prática elementos reflexivos que nos permitiram considerar a literatura
sociológica com a qual discutimos e mesmo problematizar o que entendemos ser algum
“exagero” a respeito do quão experimental é a experiência de fé em uma nova religião mesmo
quando ela alega sintetizar o essencial de todas as demais.
Nesse capítulo apresentamos a leitura de mundo de adeptos do movimento que
gozam distintos tempos de pertencimento e de envolvimento com outras doutrinas, práticas e
consumo de bens religiosos. Lidamos com sujeitos que conheceram a Seicho-no-Ie no final da
década de 1970, mas só se tornaram membros na década posterior e, que reclamando o
pertencimento exclusivo à Seicho-no-Ie, ainda preservam santos católicos. Encontramos quem
aderiu recentemente ao movimento, que suporta grande entusiasmo no tocante a acender à
qualidade de preletor, mas que não vê qualquer problema em continuar participando do grupo
de yoga, enquanto outros, apesar de terem sido criados em família de adeptos do movimento
ou de terem participado assiduamente das atividades, aparentam interesse mais pelo
espiritismo do que pela doutrina de Masaharu Taniguchi. As várias combinações não apenas
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dificultaram o uso das categorias membro/adepto, a despeito do uso conveniente que fizemos
delas, como também nos levaram a problematizar a ideia de que o simpatizante é aquele que
possui um grau de errância ou de envolvimento maior com outras religiões e seus bens de
salvação.
Pareceu-nos que mesmo aqueles com mais tempo de envolvimento com a Seicho-noIe continuam a se relacionar com outras práticas e a consumir outros bens de salvação não
apenas pelo fato de que a nova religião recomenda reverenciar as raízes, incluindo a religião
dos antepassados, mas também em virtude da concepção de que a Seicho-no-Ie é uma
“filosofia de vida” que tem a identidade comum de todas as religiões o que, em termos
práticos, representa a ausência de impedimentos em relação ao contato com outros credos.
Contudo, e isso só nos ocorreu a partir das imersões, é a doutrina da Seicho-no-Ie que arranja
e organiza o contato com outras narrativas religiosas. É a doutrina que diz que “o homem é
filho de Deus” que orienta os entrevistados a lerem os textos da literatura espírita, a
realizarem orações católicas – adaptadas, é claro -, a se enveredarem pela espiritualidade de
gurus como Osho ou por terapias holísticas.
A diferença entre aqueles que reclamam a identidade da Seicho-no-Ie e os
simpatizantes – apesar de termos convivido com alguns poucos, só entrevistamos um sujeito
nessa condição - que não estão tão certos disso reside na maneira com que primeiro lidam
com outras narrativas de fé e consomem bens de salvação. Enquanto o simpatizante apreende
a doutrina da Seicho-no-Ie como mais uma narrativa religiosa no interior de várias
possibilidades contatadas durante sua vida, aquele que é adepto de longa data apreende todas
as outras possibilidades, incluindo a que ele conheceu no passado ou em família, a partir da
doutrina de Taniguchi. Ou seja: o adepto estrutura todas as narrativas e bens simbólicos com o
qual eventualmente ele trava ou teve contato a partir da fé na doutrina da Seicho-no-Ie
De qualquer forma, independente do regime de envolvimento com as atividades da
Seicho-no-Ie, a sensação de estar vinculado a um sistema inclusivo e aberto é uma leitura que
os sujeitos produzem acerca não apenas da nova religião, mas também de sua própria
identidade religiosa enquanto parte do grupo. Essas características, insistimos, são descritas a
partir da sensação da contemporaneidade, isto, da atualidade dessa disposição diante dos
desafios do mundo plural. Sobre isso, é interessante ressaltar que os episódios recentes de
terrorismo religioso apareceram ao longo da imersão com o fito de se destacar o quanto a
doutrina da “identidade comum de todas as religiões” é uma necessidade para a humanidade e
para um mundo melhor.
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Discorremos ainda a respeito de dois vieses da identidade dos adeptos da Seicho-noIe que, ao lado da concepção de “abertura religiosa”, um traço fundamental da marcação da
diferença, também provoca o sentimento de contemporaneidade. A partir do espírito de
motivação e do otimismo oriundo da doutrina que diz que o “homem é filho de Deus”,
cunhamos a expressão “empoderamento espiritual” para destacar a maneira pela qual os
indivíduos se posicionam diante da vida. O outro viés, o da ecoespiritualidade, refere-se à
maneira como a identidade religiosa dos sujeitos, sobretudo os que estão vinculados com a
educação, vivencia o cuidado com o meio-ambiente a partir da preocupação religiosa com a
harmonia com a natureza. Segundo argumentamos, ambos os vieses manifestam a maneira
pela qual a religião é interpelada pela modernidade tardia a partir dos valores que gravitam ao
redor do indivíduo e do sentimento de se habitar uma coletividade global sob riscos
igualmente planetários.
Ao longo de toda nossa pesquisa enfrentamos dificuldades no tocante não apenas à
assimilação de aspectos marcantes do universo religioso japonês. Conduzir a pesquisa de
campo no âmbito da imersão participativa e das entrevistas foi um exercício acadêmico que
exigiu de nós disposição e senso de negociação. Estranhamentos aconteceram durante boa
parte de nosso trajeto, incluindo a indisposição de alguns sujeitos em concederem entrevistas.
Entretanto, estávamos imbuídos da vontade de superá-los por entendermos que é necessário
para a realização de uma pesquisa o empenho do pesquisador em superar aspectos de sua
própria identidade que eventualmente o impediriam de uma aproximação frutífera do grupo
entrevistado. Esse exercício, confessamos, foi facilitado pelo fato de que os sujeitos da
Seicho-no-Ie com os quais lidamos foram acessíveis e pacientes.
Acreditamos que nossa pesquisa certamente não esgota as possibilidades de
aproximação e problematização da identidade religiosa dos adeptos da Seicho-no-Ie. Apesar
de termos privilegiado a identidade no âmbito do pertencimento grupal, não ignoramos a
experiência individual por entendermos a complementariedade de ambas. Outras abordagens
podem ser feitas, sobretudo no que tange à condição dos “simpatizantes” que recebeu pouca
atenção em nossa pesquisa.
Acreditamos ainda que nossa pesquisa possa estimular reflexões sobre surgimento,
desenvolvimento e as dinâmicas de novas religiões, japonesas ou não, no interior do Brasil,
em especial em Goiás, onde hoje é possível encontrarmos inúmeros movimentos de origem
recente e referências religiosas que incidem sobre a paisagem religiosa brasileira como um
todo. Estamos certos de que o esforço em problematizar as novas nuances da paisagem
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religiosa goiana no âmbito dos novos movimentos religiosos é fundamental para
compreendemos de forma mais ampla e profunda a paisagem religiosa brasileira
contemporânea.
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APÊNDICE 1

ROTEIRO BÁSICO PARA ENTREVISTAS SEMIESTRUTURAS

1. Como você conheceu a Seicho-no-Ie?
2. Há quanto tempo você frequenta a Seicho-no-Ie? Com que frequência?
3. Antes de conhecer a Seicho-no-Ie você frequentava ou participava de algum outro
grupo religioso? Qual?
4. Você participa de outro movimento ou grupo religioso além da Seicho-no-Ie? Qual?
5. De que maneira a doutrina da Seicho-no-Ie mais impactou em sua vida?
6. Como a doutrina do Jissô influencia sua vida cotidiana?
7. Como você define a Seicho-no-Ie e qual a diferença dela em relação aos outros grupos
religiosos?
8. Seu vínculo com Seicho-no-Ie já provocou algum estranhamento por familiares,
amigos e colegas?
9. Seu vínculo com a Seicho-no-Ie influencia na maneira que você conduz sua vida
profissional e financeira? De que forma?
10. De que forma o “modo de viver feliz de viver em harmonia com a natureza” influencia
sua vida?
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APÊNDICE 2

AS SETE DECLARÇÕES ILUMINADORAS DA SEICHO-NO-IE

1ª Declaramos transcender todo sectarismo religioso e reverenciando a Vida, viver em fiel
obediência à Leia da Vida.

2ª Acreditamos que a lei da manifestação da Vida é o caminho do progredir infinito e
acreditamos também que é imortal a Vida que se aloja em casa indivíduo.

3ª Estudamos e publicamos a Lei da Criação da Vida para que a humanidade possa seguir o
verdadeiro caminho do progredir infinito.

4ª Acreditamos que o amor é o alimento da Vida e que a oração, as palavras de amor e o
elogio constituem o poder criador da palavra que concretiza o amor.

5ª Acreditamos que, como filhos de Deus, possuímos em nosso interior a possibilidade
infinita e que podemos atingir o estado de absoluta liberdade com o uso controlado do poder
da palavra.

6ª Para melhorarmos o destino da humanidade mediante o poder criador das boas palavras,
divulgamos a doutrina em livros, publicações, seminários, conferências, transmissões de rádio
e TV e outros meios culturais.
7ª Baseados na correta filosofia da vida, no correto modus vivendi e no correto modo de
educar, organizamos movimentos concretos que dominam doenças e todas as demais formas
de sofrimento humano, para construir na face da Terra o Reino do Céu de amor mútuo e
cooperação (TANIGUCHI, 2004, p.37-38).
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APÊNDICE 3

CANTO EVOCATIVO DE DEUS

Ó Deus-Pai que dais vida
a todos os seres viventes,
abençoai-me com Vosso Espírito.
Eu vivo,
não pela minha própria força,
mas pela Vida de Deus-Pai,
que permeia os céus e a terra.
As minhas obras,
não sou eu quem as realiza,
mas a força de Deus-Pai,
que permeia os céus e a terra.
Ó Deus, que Vos manifestastes
através da Seicho-no-Ie
para indicar o Caminho
dos céus e da terra, protegei-me (TANIGUCHI, 2012, p.09).
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APÊNDICE 4
Revistas da Seicho-no-Ie

Revista Pomba Branca n. 155,
maio/1998

Revista Acendedor
(Coleção do n. 1 ao n. 10) de jul. de 1965 a
jan. de 1968.

Revista Fonte de Luz n. 547,
agosto/2015

Revista Pomba Branca n. 211,
fevereiro/2003
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