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“Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por 

necessidade escrever-vos, e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos” (Judas 3). 
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A Seicho-No-Ie (SNI) é conhecida por suas doutrinas otimistas. É o que se denomina 
“pensamento positivo”. Esta manifestação religiosa é originária do Japão. Seus seguidores 
procuram demonstrar que vai tudo bem, não importando se realmente não estão boas as 
coisas. Deve-se admitir que tudo está bem, e começar o dia sem ignorar os problemas que 
eventualmente estejam existindo. Aconselham a começar o dia dizendo exatamente o seguinte: 
“Eu sou filho de Deus! Tenho saúde! Que bela manhã! Vai acontecer algo de bom!” Diga isso 
vinte vezes na mente ou em palavras antes de se levantar. Em seguida, faça imediatamente o 
Shinsokan ajoelhado na cama. Esse simples método, abrirá infinitas possibilidades para você” 
(Acendedor 51, 1973, p. 5). Shinsokan é uma oração, uma prece meditativa, uma prática 
espiritual dos adeptos da SNI. 

 

Dando sua versão sobre o próprio movimento, a SNI assim se identifica: “Este movimento 
é de uma ideologia iluminadora, baseada no ensinamento divulgado pelo professor Masaharu 
Taniguchi, de o homem ser Filho de Deus, perfeito e originariamente isento do pecado” 
(Acendedor 02, janeiro de 1966, p.28). 

Diz ainda que a SNI é um “movimento filosófico religioso iniciado no Japão em 1 de março 
de 1930. É conhecido como o Movimento de Iluminação da Humanidade”. 

 

O Que É a Seicho-No-Ie? 

“A Seicho-No-Ie e o Cristianismo originariamente são unos, e a sua ideologia básica é a 
Verdade do homem FILHO DE DEUS, perfeito e originariamente isento de pecado” (Acendedor 02, 
janeiro de 1966, p. 28 – grifo nosso). 

“Podemos dizer, portanto, que o evangelho de São João ensina a mesma filosofia da 
Seicho-No-Ie” (Idem, p. 30 – grifo nosso). 

“As pessoas que seguem o Cristianismo deverão ultrapassar as formalidades e deslumbar 
diante da Verdade da Seicho-No-Ie, que explica a realidade dos ensinamentos de Jesus Cristo, 
abrindo os olhos para o real Cristianismo” (Acendedor 03, de abril de 1966, p. 38 – grifo nosso). 

“Jesus não propagou uma religião estreita. Ele disse que o homem é filho do Deus único e 
pode orar de onde e como quiser. Assim como Jesus disse,surgiu o ensinamento da Seicho-No-Ie 
que faz adorar o único Deus através de todas as religiões” (Acendedor 08, junho de 1967, p. 50 
– grifo nosso). 

A Bíblia ensina que devemos ter cuidado com os lobos travestidos de ovelhas, mas que 
por dentro são lobos devoradores (Mt. 7.15-16). Não basta alguém ou uma organização 
religiosa afirmar estar representando o verdadeiro Cristianismo para que assim o seja (Jr. 14.14 
e 28.11-15). Jesus afirmou ainda que muitos o chamam de Senhor, mas não fazem a sua 
vontade (Mt. 7.21-24, sendo pois rejeitados por Jesus. Mesmo operando “milagres”, e com a 
força de atração que tem, a SNI não se qualifica como sendo o Cristianismo verdadeiro (Mt. 
24.24-25; IJo. 4.1-3). 
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2.1 O FUNDADOR 

A história da Seicho-No-Ie é a história do seu fundador. Masaharu Taniguchi nasceu em 
Kobe, Japão, em 22/11/1893 e morreu em 17/06/1985 aos 92 anos. 

Devido à extrema pobreza da família, foi adotado por um tio; este era um pequeno e 
abastado industrial que o educou severamente. Masaharu, de índole tranquila e muito 
afetuoso, achou severa a atmosfera da nova família; teve que reprimir seus sentimentos 
afetivos. 

Gostava de isolar-se até mesmo de seus companheiros. Vivia sozinho, e adquiriu uma 
habilidade surpreendente para defender-se: fechava-se em si mesmo como um caracol. 

Gostava de ler. Devorou o mundo da literatura como também os livros naturalistas, e 
começou a pensar que "a vida humana é um problema sem solução!” 

Depois de acabar a escola secundária, apesar da oposição de seus pais adotivos, 
inscreveu-se na faculdade de literatura da Universidade Waseda, em Tóquio. 

"Era necessário escrever a si próprio”, escreveu em seu livro “O Caminho Para a Fé" 
(1919): "Escrever o livro da própria vida, com o próprio sangue e na própria carne". 

Durante certo tempo, Taniguchi levou uma vida dissoluta. Entre outras mulheres, 
frequentou uma bailarina chamada Takao e uma menina, a sobrinha do diretor da indústria 
têxtil onde trabalhava. 

Sempre maldizendo a sociedade, como iria relatar no volume "A Minha Conversão", 
encontrava uma "beleza particular" nestas relações malsãs. E jamais esqueceu que "teve 
piedade de Takao". Foi essa vida que o empenhou na "mística" que se tornou a Seicho-No-Ie. 

“As prostitutas transmitiram-me a sua doença e eu me perguntava, com inquietação, se 
não a tinha transmitido, eu mesmo, à sobrinha do diretor". Tratava-se, ao mesmo tempo, de 
um problema moral que o corroía intimamente, e do perigo de ser despedido do emprego. 

Então recorreu aos poderes de um célebre hipnotizador de Osaka. Mas isto também foi 
inútil, pois nem ele conseguiu fazê-lo adormecer. Finalmente, teve que recorrer a um cirurgião 
que parece tê-lo curado. 

Mas o que fazer por Omom (a sobrinha do industrial seu patrão), para curá-la sem que ela 
se desse conta? Pensou na magia. Pôs-se a estudar os métodos psíquicos de cura; mas o 
psiquismo não podia tranquilizá-lo completamente. 

Foi então que surgiu uma ideia original: "Não encontrando meios mais engenhosos, 
comecei a negar o contágio dos micróbios, dizendo que não passavam de uma ideia; e assim 
tentei, levado por uma espécie de filosofia, diminuir o fardo moral que pesava no meu 
coração". 

Masaharu parece dotado de um verdadeiro gênio para libertar-se do tormento interior, 
proveniente de sua imoralidade e tranquilizar-se sugestionando-se. Decidiu que o contágio não 
passava de uma ideia, ou de uma maneira de pensar. Lançou-se com todo ímpeto em direção a 
esta "verdade"; lá chegando, não lhe seria difícil transpor as fronteiras do milagre. 

Omom escreveu-lhe, então, que a pedisse em casamento ao pai. Este o mandou às favas. 
E não falou mais de Omom. 

Feliz, por se ter libertado destes vínculos com tanta facilidade, Masahru entregou-se ao 
estudo teórico e prático das ciências psíquicas que o atraíam e nas quais julgava poder 
encontrar o meio para "salvar espiritualmente o homem e a sociedade". 
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Masaharu Taniguchi Comparado A Jesus Cristo 

A admiração que os adeptos da SNI têm pelo seu fundador é tal, que fazem dele um ser 
onipresente, igual a Jesus (Mt. 18.20 e 28.20), dizendo: “em todas as partes, assim como Jesus 
está vivo eternamente em todas as partes, considero o Dr. Taniguchi não como um ser carnal, 
mas um ser espiritual que foi enviado por Deus para nos transmitir a Verdade, para libertar 
realmente o ser humano das garras do materialismo. Ele está” (Acendedor 07, de abril de 
1967). 

Embora seja fantástica tal declaração sobre Masaharu Taniguchi, o certo é que ele faleceu 
em 17 de junho de 1985, em Nagasaki, Japão, aos 92 anos de idade, e, até onde sabemos, seus 
seguidores não falam de sua ressurreição dos mortos, ao passo que Jesus ressuscitou dos 
mortos e está vivo no céu (Ap. 1.17-18). 

 

2.2 A REVELAÇÃO 

Como é comum a quase todos os fundadores de movimentos religiosos, Masaharu 
Taniguchi teve uma “revelação” do seu chamado religioso. Depois de dias e noites em 
ardorosas orações, em 13 de dezembro de 1929, ouviu uma voz de comando lhe dizer: “A 
matéria é nada, o corpo físico é nada. O que existe verdadeiramente é Deus e sua manifestação. 
O homem é, na realidade, um filho de Deus. Ele não é matéria, mas existência espiritual. O 
homem já é um ser perfeito. Tudo em nosso ambiente é simplesmente o reflexo da nossa 
própria mente” (Fonte de Luz, 287, novembro de 1993). 

Então começou a escrever uma revista, com o título desse atual grupo religioso. Com o 
lançamento do primeiro número da revista, em 1 de março de 1930, deu-se a fundação desse 
movimento religioso no Japão. 

A palavra japonesa Seicho-No-Ie (lê-se seitiô-no-iê) quer dizer “lar do progredir infinito”. A 
obra principal da sua filosofia se encontra no livro A VERDADE DA VIDA (SEMEI NO JISSO), que tem 
40 volumes. Ao longo de sua trajetória ele escreveu 260 livros. A seita também publica três 
revistas: Fonte de Luz, Acendedor e Pomba Branca. 

 

2.3 A SUCESSÃO 

Seicho Arachi sucedeu Masaharu Taniguchi na presidência mundial da SNI. Nascido em 
23/10/1920, em Hiroshima, Japão. Em 1941 foi convocado para o exército, porém logo adoeceu 
e foi internado no Hospital Militar. Durante essa internação teve contato com a obra Verdade 
da Vida. Tempos depois casou-se com Emiko Taniguchi (filha de Masaharu), tornando-se 
membro da família, e adotou o sobrenome Taniguchi. Em 1948 assumiu o cargo de Supremo 
Presidente da Associação dos Jovens da Seicho-No-Ie. Em 22/11/1985 foi empossado Supremo 
Presidente da Seicho-No-Ie, sucedendo Masaharu que falecera (Fonte de Luz, 287, novembro 
de 1993). 

 

2.4 A FUNDAÇÃO NO BRASIL 

A SNI chegou ao Brasil, em 1930, mesmo ano da publicação da primeira revista 
Seicho-No-Ie no Japão, e foi organizada em 1 de agosto de 1952. Aqui registrou-se com o título 
“IGREJA SEICHO-NO-IE DO BRASIL”, cuja sede nacional se localiza no bairro do Jabaquara, na 
cidade de São Paulo, considerada sua segunda sede mundial. “Os primeiros conhecedores da 
Seicho-No-Ie no Brasil foram os irmãos Daijiro Matsuda e Miyoshi Matsuda (Principal Orador na 
América Latina)” (Acendedor 04, julho de 1966). Masanobu Taniguchi, filho do casal Seicho 
Taniguchi e Emiko Taniguchi, é o atual presidente no Brasil, sucedendo de seu pai Seicho 
Taniguchi, que morreu em outubro de 2008. 
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Como identidade visual, a Seicho-No-Ie utiliza o emblema do 
Sol, da Lua e da Estrela, que significam o Xintoísmo, o 
Budismo e o Cristianismo. 

A sede mundial se localiza no Japão, e há uma segunda sede mundial localizada em São 
Paulo, onde reside o Presidente Doutrinário para a América Latina. 

As sedes regionais contam com supervisores doutrinários, preletores, orientadores e 
divulgadores. Os núcleos locais têm um coordenador. Os adeptos estão organizados, para 
quase todos os efeitos, em três associações: a dos jovens, a dos senhores e a das senhoras. 

Entre as atividades de culto destacam-se: 

 Reuniões dominicais aportuguesadas, como "missa"; 

 Reuniões semanais de instrução; 

 Ritos de purificação; 

 Diversas práticas de aprimoramento espiritual; 

 Exéquias para os mortos (exéquias, do latim exsequiae. Funerais ou cerimônias 
prestadas aos mortos. Orações com o auxílio das quais a comunidade acompanha e 
homenageia seus mortos - https://www.dicio.com.br/exequias/). 

“As cerimônias de Gratidão aos Antepassados são, geralmente, programadas nas 
reuniões locais e nas Academias. Orar pelos antepassados é transmitir o sentimento de 
amor e gratidão àqueles que nos antecederam. A Vida de todo ser humano está ligada 
aos antepassados, se não agradecermos às raízes da Vida, seremos como a flor amputada 
do caule: por mais que seja bela e vistosa, logo murchará e secará. Seicho Taniguchi. Leia 
os livros: Alegria de Cultuar os Antepassados e Melhore seu Destino Orando pelos 
Antepassados”. 
Fonte: http://www.sni.org.br/culto_antepassados.asp - 08/01/2017, 10:31h. 
 

Não se deve evocar os mortos (Is. 8.19-20), pois quem faz tal coisa comete algo 
abominável diante de Deus (Lv. 19.31 e 20.6; Dt. 18.10-12; At. 16.16-18). Podemos estar livre 
das influências maléficas sustentados pelo poder de Deus (Pv. 18.10; Ef. 6.10-18; Tg. 4.7). 

Não devemos temer o que nos possam fazer os mortos, pois se eles forem cristãos estão 
no céu (Ap. 6.9 11); conscientes da felicidade que os cerca, mas sem consciência do que ocorre 
na terra, pois já não têm participação em nada que se faz debaixo do sol, dado que são 
criaturas finitas. Os mortos descrentes estão no Hades - o mundo invisível dos mortos - 
conscientes do tormento que os cercam (Lc. 16.22-25), mas sem saber o que ocorre na terra, 
debaixo do sol (Jó 14.10,21). 

 

1. ORAÇÕES 

Shinsokan 

“É uma oração, uma prece meditativa, uma prática espiritual, através da qual nós nos 
identificamos e tornamos UM com Deus (com a Perfeição, com o Jisso), fitamos a perfeição 
(Jisso) do verdadeiro EU, aprofundamos a convicção: sou filho de Deus e também purificamos o 
nosso ser..." (Acendedor 51, 1973, p. 5). 

"O Shinsokan é uma oração meditativa, através da qual o homem transcende o mundo do 
fenômeno, isto é, transcende a matéria, a carne, a mente, e entra para um mundo de dimensão 
superior, o mundo do Jisso, o mundo perfeito criado por Deus, onde o Eu verdadeiro (o filho de 
Deus) funde-se com Deus" (Shinsokan e Outras Orações, p. 1). 
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“Como Praticar a Shinsokan: 
Tomar uma postura correta do corpo para se obter a postura correta da mente. Sentado 

sobre os pés (estilo correto). Ajoelhar-se primeiramente sobre o "tatámi" (espécie de esteira 
espessa), almofada ou qualquer outra coisa apropriada, com as plantas dos pés voltadas para 
cima. Colocar o pé esquerdo sobre a planta do pé direito. Sentado na Cadeira (estilo 
simplificado) - Sentar-se na ponta da cadeira e recolher os pés para trás, com os calcanhares 
juntos e a ponta dos pés tocando o solo. 

As Palmas justapostas - Juntar levemente as palmas na altura em que a ponta do polegar 
alcance a altura da ponta do nariz. As mãos juntas devem ficar em posição vertical, bem perto 
do rosto, porém sem tocá-lo (sessenta graus), ou seja, do triângulo equilátero" (Acendedor 59, 
abril de 1974, p. 33,39). 

"Tomada a posição correta, mentalizar palavras de agradecimento a Deus, aos pais, aos 
antepassados, ao marido, a esposa a todos os familiares, a todas as pessoas e a todas as 
coisas" (Idem, p. 4). 

"Aqui, onde estou, é o mundo do Jisso”; "É oceano do infinito amor de Deus"; "É oceano 
da infinita harmonia de Deus" (Idem, p.7). 

Não há postura obrigatória para Deus nos ouvir, mas sim uma disposição do coração que 
Lhe agrade (Sl. 65.2; At. 10.34-35). Jonas orou no ventre do peixe (Jn 2.1-3,10). Jesus orou em 
pé diante do túmulo de Lázaro (Jo. 11.41-44). 

Quem recita uma oração como acima incorre na reprovação de Jesus (Mt. 6.5). Quem 
recita repetidamente também incorre em condenação, porque repete e multiplica as palavras 
(Mt. 6.7-8). Aos rezadores aplica-se o que Jesus disse dos escribas e fariseus (Mt. 15.7). Quem 
reza repete fórmulas redigidas por outrem. E um monólogo. Quando os adeptos da SNI 
repetem a fórmula Shinsokan, Deus não os escuta (Is 1.15), como não escutou as vozes dos 
sacerdotes idólatras do tempo de Elias (IRs. 18.29). 

 

Kanro No Hoou (Chuvas de Néctar da Verdade) 

Diz a SNI: 

"KANRO NO HOOU é uma escritura sagrada da Seicho No Ie onde está escrita a Verdade da 
filiação divina do homem, e através da sua leitura foram sanadas as doenças e sofrimentos 
familiares de muitas pessoas" (Acendedor 09, novembro de 1967, p. 22). 

Diz a Bíblia: 

Deus ouve a oração que Lhe é feita em nome de Jesus (Jo. 14.13-14). A oração para ser 
respondida deve preceder o fazer a vontade de Deus, que inclui a aceitação de Jesus e de Sua 
obra vicária feita em nosso favor (Jo. 6.28-29; IJo. 3.22 e 5.14). 

 

2 FONTE DE AUTORIDADE RELIGIOSA 

“De modo algum nós, adeptos da Seicho-No-Ie, empenhamo-nos ao auto aprimoramento 
constante, visando apreender a Imagem Verdadeira. Para se escalar o Monte Fuji, existem 
vários acessos, e cada qual vai trilhando o seu caminho, passo a passo, rumo ao ponto 
culminante. À medida que subimos, temos uma visão mais ampla da paisagem ao redor. 
O mesmo ocorre com o aprimoramento espiritual. À medida que nos elevamos, amplia-se 
a nossa visão da Verdade. 
Na escalação de uma montanha, o ponto final é o cume, mas o caminho do nosso 
aprimoramento espiritual não existe um ponto final. Até mesmo o Prof. Taniguchi diz: 
“Busco incessantemente o caminho”. Cabe-nos estudar e evoluir, buscando o mesmo 
caminho que o mestre busca, rumando para a mesma direção. 
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É com esse objetivo que devemos ler as revistas e os livros da Seicho-No-Ie; ler as sutras 
sagradas; praticar a Meditação Shinsokan; ouvir palestras; divulgar o ensinamento; 
manifestar concretamente o amor ao próximo; enfim, viver a Verdade no dia-a-dia” (grifo 
nosso). 
Fonte: http://www.sni.org.br/site-dia-da-sni/oqueesni.html. 

 

Leiamos a seguinte declaração: “A Seicho-No-le não é nenhuma seita religiosa, e, com o 
sentido de dar vida a todas religiões, faz conferências baseadas em escrituras do Budismo, em 
textos da antigüidade japonesa, e também na Bíblia” (A Verdade da Vida, volume I, p. 13). 

Dessa declaração resulta que se trata de uma religião ecumenista, uma mistura de 
Xintoísmo, Budismo e Cristianismo. Tal mistura é condenada na Bíblia (Dt. 32.16-17; IRs. 11.33; 
Mt. 7.13-14; ICo. 8.5-6 e 10.20; Ef. 4.5). 

Jesus condenou crenças e praticas religiosas que não estavam em harmonia com a 
Palavra de Deus: Mt. 16.6-12 e 23.5-7,23-28; Mc. 7.6-9. A Bíblia adverte contra ser 
desencaminhado pela tradição da religião falsa: Mt. 15.3-9; ICo. 4.6. É proibido adicionar ou 
tirar algo da Palavra de Deus: Dt. 4.2; Pv. 30.5-6; Is. 8.20; Ap. 22.18-19. 

“A Felicidade de Quem Pratica 
Aqueles que praticam os ensinamentos da Seicho-No-Ie aprendem a reconhecer sua 
verdadeira natureza de filho de Deus e, em conseqüência disso, começam então a ocorrer 
fatos milagrosos como a cura de doenças, reconciliação de lares em desarmonia, 
exteriorização de grandes talentos, êxito profissional, solução de problemas econômicos e 
amorosos etc.  
Para Quem já tem uma Religião 
Existem pessoas que, mesmo já sendo adeptas de uma religião e freqüentando 
assiduamente suas atividades, sentem-se muito bem e felizes ao entrar em contato com 
os ensinamentos da Seicho-No-Ie, que por sua vez recebe, com muito amor e carinho, 
todas as pessoas, sem nenhuma restrição”. 
Fonte: http://www.sni.org.br/oque.asp - 08/01/2017, 10:51h. 

Os seguidores da Seicho-No-Ie afirmam que não pregam uma religião, mas apenas uma 
filosofia, embora tenham todas as características de uma religião. Assim, a Seicho-No-Ie possui: 
igrejas, ritos, preces e preceitos. Logo, trata-se de uma religião, e como veremos por meio de 
seus ensinos, é uma religião sem apoio bíblico. 

 

Evangelho de João Batista 

A SNI, não estando familiarizada com o Novo Testamento, declara que o evangelho de 
João foi escrito por João Batista, quando, na verdade, foi escrito pelo apóstolo João, o 
evangelista, autor de mais três epístolas e do Apocalipse. 

Assim se expressa a SNI: ”O evangelho de João Batista é uma obra literária mais espiritual 
entre os evangelhos de Jesus Cristo... Devemos ler o evangelho de João Batista milhares e 
milhares de vezes, até sentirmo-nos a vida de Jesus Cristo” (Acendedor 01, julho de 1965, p. 20). 
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1. DEUS 

Diz a SNI: 

"O mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacob, é a Divina figura de Krishna, de Logos, e 
de Cristo, encarnada neste mísero Arjuna (o corpo carnal)" (Acendedor 08, julho de 1967, p. 
39). 

“Denominemos Deus a força misteriosa que criou o Sol, o homem, os animais, as árvores, 
as ervas e tudo o mais” (Fonte de Luz 248, agosto de 1990, p. 30 – grifo nosso). 

“Deus é o todo em tudo” (Acendedor 09, novembro de 1967). 

“A maior entre todas as descoberta é a descoberta do verdadeiro “eu”. O verdadeiro “eu” 
é o Deus onipotente” (Acendedor 08, junho de 1967, p. 10). 

“A mão é uma, porém dela saem cinco dedos, cada qual com diferentes funções. Do 
mesmo modo, de um Deus único manifestam-se vários deuses com suas respectivas funções” 
(Acendedor 52, de 1973, p. 25). 

Diz a Bíblia: 

Deus é um Ser pessoal, dizendo "Eu Sou" (Êx. 3.14); é o Criador do universo (Gn. 1.1, 
26-27; Sl. 19.1 e 24.1); Deus é Espírito (Jo. 4.24); possui vontade própria (Mt. 6.10); revelou-se a 
Si mesmo como o Pai, o Filho e o Espírito Santo (Mt. 28.19); julgará o universo (Ez. 34.20; At. 
17.31); possui onipotência, onisciência e onipresença (Is. 43.13; Jr. 29.11; IJo. 3.20); é o único 
Deus, não permitindo associação com outros deuses estranhos (Is. 42.8). 

 

2. JESUS CRISTO 

Diz a SNI: 

“Os cristãos interpretam que só Jesus Cristo é o unigênito de Deus. No entanto, no 
evangelho de João está escrito que todos nós somos filhos de Deus, e que a glória de Deus 
habita em nós" (Acendedor 02, janeiro de 1966, p.34). 

"Não se deve pensar que somente Jesus Cristo é o Filho Unigênito de Deus. Como diz no 
capítulo 1: "E o Verbo (logo, a vida de Deus) se fez carne e habitou entre nós e nós vimos a sua 
glória, glória como Filho Unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, dentro de cada um de 
nós se aloja o Filho Unigênito” (Acendedor 06, fevereiro de 1967, p. 48). 

"Deus deu ao homem o Cristo Interior, a natureza divina. Com isto deu-nos o poder de 
dominar sobre todas as coisas” (Acendedor 07, abril de 1967, p. 50). 

”O Filho Unigênito de Deus é o "Aspecto Real (Jisso) do nosso interior” (divindade interna), 
e quem conhecer está realidade ultrapassará a causalidade e não será condenado” (Acendedor 
06, fevereiro de 1967, p. 49). 

"Quem acredita, portanto, que o seu real ser é o Jesus do seu íntimo, não será condenado, 
isto é, será uma pessoa que ultrapassou a causalidade" (Idem, p. 49). 

“Todos os homens são filhos de Deus, assim Jesus não é o filho unigênito. E nenhum 
homem consciente iria abrandar a própria cólera fazendo sofrer e matando o seu filho único, 
pelos pecados cometidos por outras pessoas. Ademais, Deus, que é perfeito amor, não iria fazer 
isto” (Acendedor 08, de junho de 1967, p. 13). 

Diz a Bíblia: 
Jesus é uma pessoa singular, única na sua condição, não dando parceria a ninguém mais. 

Deus prova o seu amor para conosco, quando Jesus morreu por nós (Rm. 5.8). Veio com 
essa finalidade a este mundo para morrer por nós (Lc. 24.25-26,45-48; At. 4.28; Ap. 13.8). 
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Os homens tornam-se filhos de Deus quando aceitam Jesus como seu Salvador pessoal. 
“Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus; aos que 

creem no seu nome" (Jo 1.12). Quando lemos esses ensinos de Taniguchi, entendemos que ele é 
apenas um homem naural, e como tal não entende das coisas de Deus (ICo. 2.14). 

Sobre a Ineficácia da Morte de Jesus Cristo 

Diz a SNI: 

Esse mesmo Querubim, declarou mais o seguinte: “Pecado, doença e morte, porque não 
são criações de Deus, são irrealidades, são falsidades, embora usem a máscara da Realidade. 
Vim para arrancar essa máscara e mostrar a irrealidade do pecado, da doença e da morte. No 
passado, veio Sakyamuni com essa mesma finalidade. Jesus Cristo também veio com essa 
finalidade. Se o pecado existisse realmente, nem os budas todos do Universo conseguiriam 
extingui-lo, nem mesmo a Cruz de Jesus Cristo conseguiria extingui-lo” (Sutras Sagradas, p. 51). 

Diz a Bíblia: 
Paulo, escrevendo sua carta aos Gálatas, admoesta que tenhamos cuidado com as 

mensagens trazidas por anjos, notadamente na hierarquia de Querubim, quando sua 
mensagem não se ajusta ao Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Diz ele: “Mas ainda que um anjo 

do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema" (Gl. 1.8); 

O evangelho pregado por Paulo, acerca do qual disse ser o poder de Deus para a salvação 
de todo o que crer (Rm 1.16), é revelado com as seguintes palavras: “Porque primeiramente vos 

entreguei o que também recebi: que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, 

que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras" (ICo. 15.1-4). Ora, se 
lemos que Jesus morreu por causa dos nossos pecados, e o Querubim da SNI revelou a 
Masaharu Taniguchi que o pecado não existe, que necessidade haveria de Cristo ter vindo ao 
mundo para morrer por nossos pecados se eles não existem? 

Sobre a Ressurreição de Jesus Cristo 

Diz a SNI: 

 “Jesus se ressuscitou em espírito. O verdadeiro significado da ressurreição de Jesus após 
a morte na cruz é: ressuscitar no fundo do subconsciente de toda a humanidade a convicção de 
que o homem é filho de Deus, após anular a consciência do filho do pecado, através do 
sofrimento de Jesus. Não é a ressurreição de somente uma pessoa , mas a ressurreição de toda 
humanidade” (Acendedor 08, de junho de 1967, p. 20). 

“Quem considera a ressurreição de Jesus como um mero aparecimento de seu corpo astral 
perante os discípulos, não conhece o profundo significado da mesma” (Acendedor 08, de junho 
de 1967, p. 19). 

Diz a Bíblia: 
Jesus ressuscitou corporalmente dentre os mortos, e isso é de valor transcendental para 

os cristãos (lCo. 15.14-17; Jo. 2.19-22; Lc. 24.1-3, 39-41). 

Lendo em ICo. 15.1-6,14-17, podemos ver que a ressurreição corporal de Jesus é assunto 
muito importante. Não se trata de uma ressurreição espiritual, pois, não tendo Jesus pecado, 
não precisava ressuscitar espiritualmente, que é um sentido figurado de quem, sendo pecador, 
nasce de novo, ou se torna nova criatura, quando aceita a Cristo como Salvador (IICo. 5.17; Ef. 
2.1-3; Cl. 3.1-5). 

Jesus ressuscitou corporalmente dentre os mortos. “No primeiro dia da semana, muito de 

madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a 

pedra revolvida do sepulcro. E, entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus” (Lc. 24.1-3). O 
restante de Lucas 24 (versículos 36-43) declara que essa ressurreição de Jesus foi corporal. 
Ainda, quando Tomé duvidou da ressurreição física de Jesus, Ele permitiu que Tomé lhe 
tocasse: “Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos; e chega a tua mão, e 
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mete-a no meu lado; e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu, 

e Deus meu” (Jo. 20.25-28). Isso é ensino fundamental da Bíblia. 

Diz a SNI: 
“Sakia Muni (Buda) e Jesus foram os máximos entre os mestres” (Acendedor 02, janeiro 

de 1966, p. 33). 

Diz a Bíblia: 
Jesus é diferente de Buda, pois Buda morreu em busca da verdade e Jesus era a própria 

verdade (Jo. 8.21-24). 

Buda não podia apagar pecado de ninguém, pois não passava de um líder religioso, 
pecador como todos os homens o são (Rm. 3.23; 5.12 e 6.23) e Jesus perdoou pecados (Mc. 
2.5-11; IJo. 1.7-9; 2.1-2,12; Ap. 1.5). 

Buda foi considerado o “despertado” ou “iluminado”, porque descobriu a razão do 
sofrimento humano. Admitiu que sua “iluminação” se deu quando definiu que o sofrimento 
humano era resultado do desejo humano. 

Jesus afirmou que o sofrimento humano era conseqüência do pecado, usando o seu 
direito de livre arbítrio (Gn. 2.16-17 e 3.1-9; Rm. 5.12), e para eliminar o sofrimento do homem 
morreu por nós no Calvário (Mt. 16.21-23 e 26.26-28). 

Diz a SNI:  
“Jesus fez jejum e outras práticas ascéticas, durante quarenta dias e quarenta noites à 

beira do rio Jordão, para alcançar a Verdade... A semente do Homem Filho de Deus foi 
conseguida a custo através de jejum e outros sacrifícios” (Acendedor 09, de novembro de 1967, 
p. 49). 

Diz a Bíblia: 
Jesus jejuou quarenta dias e quarenta noites, conduzido pelo Espírito, para ser tentado 

pelo Diabo e não para alcançar a Verdade, pois Ele próprio é a Verdade (Mt. 4.1-10; Jo. 14.6). 

Em João 1.9 Jesus declara ser Ele “a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo o 

homem”. Jesus declarou ser “o caminho, a verdade e a vida” e não que praticou ascetismo para 
alcançar a verdade (Jo. 14.6). Jesus disse também que “quem o segue não anda em trevas mas 

tem a luz da vida” (Jo. 8.12). 

Diz a SNI: 

“Jesus não propagou uma religião estreita. Ele disse que o homem é filho do Deus único e 
pode orar de onde e como quiser. Assim como Jesus disse, surgiu o ensinamento da 
Seicho-No-Ie, que faz adorar o único Deus através de todas as religiões” (Acendedor 08, de 
junho de 1967, p. 50). 

Diz a Bíblia: 

Jesus é o único caminho (Jo. 14.6), ele afirmou que existem apenas duas portas e dois 
caminhos. Um desses caminhos leva à vida, o outro leva à perdição (Mt. 7.13-14). 
Consequentemente, é impossível admitir que Jesus tivesse ensinado adorar o Deus único 
através de todas as religiões, porque nem todas as religiões são monoteístas, sendo algumas 
delas politeístas e panteístas, como é o caso da Seicho-No-Ie. 

Diz a SNI: 
“Quem nasceu de Deus, Deus será". É o Verbo que se faz carne, e habitou entre nós. E 

vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui diz: 'o 
verbo se fez carne e habitou em nós’. Preste atenção na aplicação do plural. O verbo não 
habitou somente em Jesus Cristo. Todos nós somos unigênito de Deus. Há muitos unigênitos. 
Quem não compreende o que é unigênito, vive iludidio, é como um filho pródigo que parte para 
uma viagem sem destino” (Acendedor 02, de janeiro de 1966, p. 34). 
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Diz a Bíblia: 
Em João 1.1 encontramos uma declaração solene da divindade absoluta de Jesus. Diz o 

texto: “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus”. O texto, 
formado por três sentenças, não deixa dúvidas sobre três aspectos da pessoa de Jesus. Quando 
lemos: 1) “no princípio era o Verbo” encontramos uma declaração sobre a eternidade de Jesus. 
O Verbo sempre existiu co-eternamente com Deus, o Pai (Mq. 5.2; Jo 8.58); 2) “o Verbo estava 

com Deus”. Esta cláusula fala da distinção de pessoas. O Verbo co-existia lado a lado, frente a 
frente com Deus, o Pai; e por fim: 3) “o Verbo era Deus”, o que indica que o Verbo era, em sua 
natureza divina, o que Deus era: Deus. 

O texto de João 1.14 não diz que o verbo se fez carne e habitou “em nós”, porém, que 
habitou “entre nós”: “E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós...” Jesus habitou entre nós - 
repetindo - não em nós. Não temos a natureza de Jesus, mas temos comunhão com Jesus (I Jo. 
1.3). 

 

3. O HOMEM 

Diz a SNI: 

"O Deus da minha alma despertando - Eu vejo em todos os homens o Filho de Deus. O 
homem é Filho de Deus, é Buda (remido) imortal” (A Verdade da Vida, vol. I, p.15). 

"O homem é "FILHO DE DEUS". Em outras palavras, é o nascimento de Deus na terra. Deus 
é espírito e o HOMEM em si, que é o nascimento do Deus na terra, também, é espírito" 
(Acendedor 08, junho de 1967, p. 4). 

"É um erro pensarmos que a carne material somos nós. Filho de Deus não significa ser ele 
menos do que Deus... Por conseguinte, nós, os homens, devemos levar uma vida divinamente 
pura, tal qual Deus que o é" (Acendedor 09, novembro de 1967, p. 7). 

"Minhas palavras são palavras de Deus, pois sou UM com Deus; e como falo é Deus que 
fala" (Acendedor 10, janeiro de 1968, p. 50). 

“Tenha a convicção de que é um perfeito "filho de Deus" e que em você está latente uma 
infinita força" (Ibidem, p. 15). 

”O fato de vermos o homem como um corpo carnal nada mais é que um filme auto 
enganador, projetado e desenhado no plano do tempo e espaço" (Acendedor 60, 1974, p. 5). 

Diz a Bíblia: 

O homem foi criado com duas naturezas: uma material e outra espiritual. Então, não se 
pode negar que o homem é matéria, é uma realidade, originalmente isento de pecado, dado 
que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus viu que tudo quanto tinha 
feito era muito bom: “E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa 

semelhança...” (Gn. 1.26). E depois de ter concluído toda a obra da criação diz o texto bíblico: 
“E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom" (Gn. 1.31). Essa declaração é 
reiterada em Ec. 7.29: “Vede, isto tão somente achei: que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou 

muitas invenções”. 

Os homens tornam-se filhos de Deus quando aceitam Jesus como seu Salvador pessoal 
(Jo. 1.12). Se o fato de ser criatura de Deus equivalesse a ser seu filho, logicamente se admitiria 
o absurdo de que Deus é pai dos irracionais. O pai e o filho pertencem à mesma espécie. Por 
isso, o cavalo não pode ser filho do homem. 

O pecado tornou o homem inimigo de Deus e privou-o da semelhança que tinha no 
estado de inocência. Em que se parece com Deus o pecador, que não pensa como Ele, não vive 
como Ele manda, não lhe obedece, não o ama, nem aceita a reconciliação que ele lhe oferece 
por Cristo? Como pode o pecador considerar-se filho de Deus, se está afastado dele 
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espiritualmente? (Jo. 8.44; IICo. 4.3-4). O homem recupera a semelhança perdida quando se 
lava e se purifica dos seus pecados no sangue de Cristo (Ap. 1.5), mediante o arrependimento e 
a fé (At. 16.30-31). 

 
Diz a SNI: 
“O homem é o próprio Deus e por isso possui tudo dentro de si” (Acendedor 55, 1973, p. 

8). 

“Deus é o todo em tudo” (Acendedor 09, novembro de 1967, p. 6).  

“A maior entre todas as descobertas é a descoberta do verdadeiro “eu”. O “verdadeiro eu” 
é o Deus onipotente” (Acendedor 08, de junho de 1967, p. 10).  

“Filho de Deus não significa ser ele menos do que Deus” (Acendedor 09, novembro de 
1967, p. 7). 

Diz a Bíblia: 
Isso é panteísmo, ensino segundo o qual tudo é Deus. A Bíblia condena tanto o politeísmo 

como também o panteísmo. Apresenta o conceito de um Deus pessoal, que criou o universo 
(Gn. 1.1). Embora esteja presente em todos os lugares, dado que é onipresente (Jr. 23.23-24), 
tem sua existência separada das obras por Ele criadas. Ele transcende a sua criação e não se 
mistura com a natureza (At. 17.24-29). Lemos ainda em Is. 43.10: “Vós sois as minhas 

testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi; para que o saibais, e me creiais e 

entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum 

haverá”. Ainda lemos em Dt. 5.7: “Não terás outros deuses diante de mim”. “Assim diz o Senhor, 

que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno: Eu sou o Senhor que faço todas as 

cousas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra” (Is. 44.24). A SNI ensina que a 
criatura é idêntica ao próprio Criador. O verdadeiro eu (o subconsciente) é o próprio Deus. 
Homem e Deus são um. Isso é panteísmo. 

Diz a SNI: 

"Deus, ao criar todas as coisas, não usa barro, não usa madeira, não usa martelo, não usa 
cinzel, não usa ferramenta, nem matéria prima de espécie alguma, cria unicamente com o 
Espírito" (Kanro No Hoou, p. 11). 

"Realidade e ilusão. Cuidai para que não vos apegueis à ilusão... Tudo que podeis perceber 
através dos sentidos são projeções da mente, e não a Realidade Prima” (Kanro No Hoou, p. 
13-14). 

Diz a Bíblia: 

Sem nenhum temor de contradição, todo ser racional admitirá a realidade de sua 
existência física. Existem três principais razões para admitir a realidade da existência corporal 
do homem: 

1. - O homem é capaz de perceber sua forma corpórea; 

2 - O homem procura satisfazer as necessidades corporais como alimento, vestuário etc., 
que prova que ele tem uma existência corporal; 

3- O homem é capaz de perceber as diferenças entre as ideias abstratas e concretas, 
sendo o corpo discernido facilmente como uma proposição concreta. 

Negar a realidade da matéria é pregar o pior tipo de absurdo, e Masaharu Taniguchi é 
culpado de tal absurdo. 

A Bíblia declara irrefutavelmente que Deus é o Criador da matéria. Todas as formas vivas 
de organismos, e finalmente o homem em sua semelhança espiritual. A alma e o espírito do 
homem, é verdade, são imateriais (Gn. 2.7; Sl. 100.3; Ec. 12.7; Mt. 10.28; Ec 12.7; 1 Ts 5.22). 

A Escritura esclarece que a alma do homem pecou deliberadamente contra Deus na 
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pessoa de Adão (Is. 43.27; Rm. 5.12). Assim, o homem tem permanecido em rebelião contra 
Deus desde aquele dia. 
 

4. EXISTÊNCIA DO PECADO 

Diz a SNI: 

"Se o pecado existisse realmente, nem os Budas todos do universo conseguiriam 
extingui-lo, nem mesmo a cruz de Jesus Cristo conseguiria extingui-lo" (Kanro No Hoou, p. 37). 

Diz a Bíblia: 

Como pode uma religião chamar-se "cristianismo" e negar todas as bases do 
Cristianismo? - Is. 53.5-10; IPe. 1.18-20 e 2.24; ICo l5.3; Ef. 1.7 Rm. 3.23-26; Gl. 1.3-8; Hb. 
9.22-26; 10.19 e 12.14; IJo. 1.7. 

Diz a SNI:  

“Surge agora a Seicho-No-Ie perante a humanidade com os sete candeeiros, que profetiza 
a Luz da verdade através desses candeeiros, e aniquila os três males: pecado, doença e morte, 
que têm torturado a humanidade desde a sua expulsão do Paraíso no Éden, como está escrito 
no Gênesis” (Kanro No Hoou, p.6). 

A doutrina da não existência do pecado, de que tudo é ilusão, tranquiliza a consciência, 
sem que a alma rebelde tenha de humilhar-se em arrependimento. O disfarce desse ensino, 
sob o nome de filosofia, e de ciência, apregoada pela Seicho-No-Ie, cega os membros com as 
muitas contradições que contém. Entretanto, o orgulho natural se compraz na superioridade 
intelectual que a pessoa tenha, para poder compreender e praticar uma religião tão 
incompreensível para a maioria das pessoas. Muitas pessoas são enganadas pela hipocrisia do 
nome, creem que simplesmente outra religião possa solucionar esse problema magno do 
pecado. Como o avestruz da lenda, encontraram para a cabeça um buraco na areia e creem 
estar seguros. 

Diz a Bíblia: 

A Bíblia declara que Satanás ou Lucifer, o "deus deste século" foi uma vez um poderoso 
ser angélico. É o que está escrito em Is. 14.12-14 e Ez. 28.14-16. As Escrituras declaram também 
que esse anjo desejou usurpar o trono de Deus, e ajuntando uma terça parte dos anjos 
rebelou-se contra a soberania de Deus. Com essa rebelião começou o mal, o pecado, a morte, 
tudo que é oposto a Deus (Gn. 3.6-19; Rm. 3.23; 5.12 e 6.23). 

João, o evangelista, lembra que o pecado, longe de ser uma ilusão, é na verdade um 
grande inimigo do homem: 

"Pecado é iniquidade" (1Jo. 3.4).  
"Toda iniquidade é pecado" (IJo. 5.17). 
"Se dissermos que não pecamos, fazemô-lo mentiroso e a sua Palavra não está em nós" (IJo. 

1.10). 
Jesus nunca curou alguém por simplesmente negar a realidade da enfermidade. Afirmou 

sua realidade e Deus foi glorificado pelas curas realizadas. 

Antes de ressuscitar Lázaro, ele esperou que ele morresse fisicamente, e que tal situação 
ficasse comprovada, esperando até quatro dias para depois ressuscitá-lo. 

É conveniente ter presente que Jesus não negou a realidade da enfermidade, como fazem 
os adeptos da SNI. Ele nunca considerou a doença como uma ilusão. Pelo contrário, disse a 
respeito de Lázaro: "Lázaro está morto" (Jo. 11.14). 

Assim, afirmamos que os milagres de Jesus foram reais, físicos, isto é, o resultado da 
sobrenatural intervenção da parte de Deus sobre suas criaturas: 

Mt. 8.14-15 - A cura da sogra de Pedro; 
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Mt. 8.26-27 - Cristo faz cessar a tempestade; 

Mt. 9.2-7 -Jesus cura o paralítico; 

Mt. 9.27-30 -Jesus restaura a visão de dois cegos; 

Mc. 1.32-34 - Jesus cura um doente e expulsa dele o espírito maligno; 

Jo. 2.1-11 – Jesus transforma água em vinho; 

Jo. 6.10-14 – Jesus multiplica os pães 
 

5. SATANÁS (OU DIABO) E INFERNO NÃO EXISTEM 

Diz a SNI: 

“P. Na doutrina da Seicho-No-Ie existe Satanás, diabo ou inferno?” - R. Satanás ou diabo e 
inferno não são existências verdadeiras, porque Deus não os criou. Como poderia Deus criar o 
diabo ou o inferno? Ele não faria isso” (Fonte de Luz 275, novembro de 1992, p. 39). 

Diz a Bíblia: 

Na realidade, quando Deus criou o mundo e todas as coisas, Ele viu que tudo quanto 
tinha feito era muito bom (Gn 1.31), mas, o homem, por livre arbítrio, escolheu, deu ouvidos à 
voz da serpente e caiu em pecado. Pelo pecado a morte passou a todos os homens porque 
todos pecaram (Rm. 5-12). A solução para o pecado do homem veio com Jesus Cristo, que 
sendo Deus (Jo. 1.1) se fez homem (Jo. 1.14) e para nos livrar da condenação morreu por nós, 
trazendo-nos a salvação (Tt. 2.11-14). 

O homem é responsável por aceitar ou recusar a salvação gratuita na pessoa de Jesus 
Cristo. Quem crer em Cristo e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado (Mc. 
16.15-16). Jesus falou do céu (Jo. 14.2-3) mas também falou do inferno como lugar preparado 
para o diabo e seus anjos (Mt. 25.41). No entanto, o homem, ao ir para o inferno, vai para um 
lugar que não lhe foi destinado. “Então dirá também aos que estiverem, à sua esquerda: 

Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos... E irão 

estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna” (Mt 25.41-46). Como lemos, o 
inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Se o homem vai para lá é por sua vontade 
pessoal. 

A SNI assim se pronuncia: “Quem prega: ‘Pecadores, vós caireis no inferno’, ele próprio 
cairá no inferno” (Acendedor 06, fevereiro de 1967, p. 38). Ora, como alguém cairá num lugar, 
que segundo a SNI, não existe? Deus não criou um diabo, mas criou um querubim de grande 
poder e ele se ensoberbeceu e sofreu a queda, pela qual se tornou Satanás (Is. 14.12- 14; Ez. 
28.14-16). 

 

6. OUTROS ENSINOS PECULIARES 

Mosquitos e Percevejos – Amigos do Homem Beneficiados pela Shinsokan 

“O Sr. Endo, pela leitura do livro A VERDADE DA VIDA e a sutra sagrada KANRO NO HOOU, 
compreendeu a Verdade de que o homem é filho de Deus e que todos os seres vivos são irmãos. 
E concentrando o pensamento em Deus, que é a origem do filho de Deus, os mosquitos, que são 
seus irmãos, ficaram fazendo o shinsokan em harmonia com ele, sem lhe sugar o sangue” 
(Acendedor 52, 1973, p. 35). 

"Compreendemos que o homem é filho de Deus e irmão do todos os seres vivos. Até os 
percevejos, que parecem ter nascido para sugar o homem, passam a não ferir mais o homem" 
(Acendedor 52, 1973, p. 36). 

“Se nos reconciliarmos, não só com os homens, mas também com todos os micróbios, 
insetos e animais, todos eles se tornarão nossos amigos... Todos os seres vivos do mundo são 
originados de um único Deus, e portanto são todos irmãos que alojam a Vida de Deus" (Idem, p. 
34). 
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Jesus profetizou o surgimento de falsos profetas e falsos cristos que fariam sinais e 
prodígios, que se possível enganariam até os escolhidos: “Porque surgirão falsos cristos e falsos 

profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora enganariam até os 

escolhidos” (Mt. 24.24) Uma pergunta fica a ser respondida pelos adeptos da SNI: quando um 
mosquito ou percevejo suga o seu sangue, você tem coragem de matar seu irmão? 

 

Sobre a Voz do Arcanjo 

Masaharu Taniguchi declara que seu ensino fundamental foi recebido através de um anjo, 
na hierarquia de Querubim. Disse o anjo: “Tendo assim pregado o Anjo, torna o Querubim a 
indagar: “Mestre, esclarecei a natureza real do homem”. Responde o Anjo: O homem não é 
matéria, não é corpo carnal, não é cérebro, não é célula nervosa, não é glóbulo sanguíneo, nem 
é o conjunto de tudo isso”. 

“Há quem diga: ‘Pecador! Pecador!’ Deus não cria pecador algum, por isso, neste mundo 
não existe um pecador sequer”. 

Nisso está o erro fundamental da SNI. Procura negar a queda do homem, admitindo como 
ensino central que o homem é filho de Deus, incapaz de pecar, e consequentemente nunca se 
deve dizer que o homem é pecador. Sabemos que o diabo é o pai da mentira, declaração essa 
feita por Jesus (Jo 8.44). Se um ensino religioso enfatiza não existir pecado, está ensinando uma 
mentira religiosa. “Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há 

verdade em nós” (I Jo 1.8). É enfática também a declaração de Paulo sobre o pecado: “Porque 

todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus" (Rm 3-23.). "Porque o salário do pecado é a 

morte” (Rm 6.23). 

Não se deve, porém, negar que o homem, abusando de sua liberdade de escolha, optou 
por desobedecer a Deus, comendo do fruto proibido e assim tornou-se pecador. É o que lemos 
em Rm 5.12: “Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, a morte, 

assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram”. 

Como aceitar declarações que negam a realidade do pecado? Será que os líderes da SNI 
não leem jornais? O que dizer dos noticiários sobre abortos provocados, infidelidade conjugal, 
latrocínios, sequestros, acidentes, guerras etc.? 

Dizem: “Muitos cristãos pregam que o homem é filho do pecado, mas será isto verdade?” 
(Acendedor 03, abril de 1966, p.36). 

Como aceitar como corretas estas afirmações: “Não pronuncies: ‘Pecadores, pecadores’. 
Todos são filhos de Deus. Não existe nenhum pecador” (Acendedor, novembro de 1967, p. 41). 

Com todo esse cabedal de ensinamentos contrários ao Cristianismo histórico e ortodoxo, 
afirmam que a SEICHO-NO-IE é um movimento de iluminação espiritual: 

“Acredito piamente de que este pensamento de iluminação da Seicho-No-Ie é a Verdade 
absoluta, que realmente salva o homem e toda a humanidade. Esta mesma Verdade foi 
pregada pelo Jesus Cristo há dois mil anos atrás” (Acendedor 02, de janeiro de 1966). 

Jesus jamais ensinou que o homem não fosse pecador. Ensinou que nós, seres humanos, 
deveríamos orar: “Perdoa-nos as nossas dívidas...” (Mt. 6.12), o que significa que todos 
pecamos. Disse mais, que o mal está no coração do homem e é isso que contamina o homem 
(Mt. 15.18-19). Disse que o homem, sendo mau, sabe dar boas dádivas aos filhos (Lc. 11.13). 
Ensinou que sua missão seria a de salvar os pecadores (Lc. 19-10). Várias de suas parábolas 
ilustram essa situação comum a todos os homens. Em Lucas 15 encontramos três parábolas (a 
da ovelha perdida, a da dracma perdida e a do filho pródigo), todas ilustradoras dessa condição 
comum a todos nós, pecadores. Depois de tantos ensinos contrários à Bíblia, ainda declaram 
representar o verdadeiro Cristianismo. 
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Culto aos Antepassados 

Diz a SNI: 

"As doenças dos ossos, sobretudo as da coluna, têm como causa o problema de 
relacionamento com os antepassados. Assim sendo, deve efetuar culto aos antepassados com 
sincera dedicação. É fundamental que o culto aos antepassados seja feito com sincero 
sentimento de gratidão” (Fonte de Luz 278, fevereiro de 1993, p. 37). 

“Cultuemos também os filhos ou netos que morreram precocemente, oferecendo-lhes 
diariamente a leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade ou Palavras do Anjo. Se 
possível, devemos determinar um horário fixo para, diante dos espíritos dos antepassados (em 
frente a um oratório), evocá-los’’ (Fonte de Luz 286, outubro de 1993, p. 9).  

“Quando a família for constituída por um casal e filhos, deve-se evocar os antepassados 
de quatro famílias: primeiramente, evocam-se os antepassados das famílias do pai e da mãe do 
marido: ‘Ó almas dos antepassados da Família, ó almas dos antepassados da Família’. A seguir, 
evocam-se os antepassados das famílias do pai e da mãe da esposa. Depois, deve-se 
pronunciar, um por um, o nome dos parentes falecidos há menos de 50 anos. Deve-se, então, 
chamando pelo nome essas pessoas falecidas, dizer: ‘Ó alma de fulano de tal”’ (Fonte de Luz 
286, outubro de 1993, p. 10). 

Diz a Bíblia: 

Orar ou rezar aos antepassados é idolatria ou feitiçaria, condenadas na Bíblia (Dt 
18.10-12; Lv. 20.6,27; Is. 8.19-20; Rm. 1.23; ICo 10.19-20). 

Pela Bíblia nos inteiramos de que os mortos não se comunicam com os vivos. “A favor dos 

vivos interrogar-se-ão os mortos? A Lei e ao Testemunho! Se eles não falarem segundo esta 

palavra, nunca verão a alva” (Is. 8.19-20). Têm os mortos consciência do que ocorre em torno 
deles no lugar onde estão: os cristãos ficam com Cristo no céu (IICo. 5.6-8; Fp. 1.21-23); os 
descrentes ficam no Hades até o dia do Juízo Final, quando de lá sairão para o lago de fogo ou 
Geena (Lc. 16.22-25; Ap. 20.11-15). Nada sabem do que ocorre na terra (Hb 9.27). Devemos ter 
respeito pelos nossos parentes enquanto vivos. Não há possibilidade de que eles nos ajudem 
ou prejudiquem depois da morte. 

 

Carma 

Diz a SNI: 

“Se uma pessoa praticou um homicídio, ou algum mal na vida passada, a sua própria 
alma escolherá uma circunstância desfavorável, ou um corpo deficiente, para se autopunir. 
Num outro caso, dentre os espíritos elevados, há os que escolhem justamente um corpo 
deficiente para se alojarem, a fim de obterem um treinamento rigoroso" (Fonte de luz 275, 
novembro de 1993, p. 42). 

“O Prof. Masaharu Taniguchi nos ensina que, por maiores que sejam os carmas negativos, 
eles são apenas "causas secundárias", são carmas que foram criados depois e que não existem 
originariamente” (Fonte de Luz 280, abril de 1993, p. 40). 

“Se uma criança nasce com algum problema, a causa não está somente na criança, mas 
também no carma dos pais. Os espíritos procuram eliminar os pecados através dos sofrimentos” 
(Fonte de Luz 284, agosto de 1993, p. 36). 

"Efetue diariamente o culto aos antepassados, acreditando que com isso o seu carma do 
passado se extinguirá” (Fonte de Luz, 278, fevereiro de 1993, p. 37). 

Depois da morte segue-se o juízo e não a reencarnação (Hb. 9.27). 

O carma é a apenas uma lei impessoal de inevitáveis retribuições por ações de vidas 
passadas ou presentes, sem a existência de qualquer ser pessoal que possa saber se aquilo que 
o homem faz é bom ou mau, e que pode ser recompensado ou castigado (Gl. 6.7-8). 
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Quando Jesus foi interrogado por seus discípulos sobre quem pecou, para que o cego 
nascesse assim, Jesus deu em resposta que nem o cego e nem seus pais haviam pecado, mas 
que a doença era para a glória de Deus (Jo. 9.1-3). 

Jesus negou que o desastre ocorrido com a morte dos galileus no desabamento da torre, 
que soterrou 18 pessoas, fosse consequência de pecados maiores que os dos demais pecadores 
(Lc. 13.1-5; At. 17.30; IPe. 2.24). 

Na lei do carma não existe perdão, nem misericórdia, enquanto que Deus é 
misericordioso (Sl. 103.8-18). 

Queremos que nossos filhos e netos mostrem respeito e admiração por nós enquanto 
vivemos, nada valem homenagens prestadas após a nossa morte (Ef. 6.2-3; Pv. 23.22; ITm. 5.4). 
Devemos prestar culto somente a Deus e a Jesus Cristo, Seu Filho (Ap. 5.11-13). 

 

O Câncer Não Existe, Doenças Não Existem 

"Por isso as doenças, e até mesmo os defeitos congênitos, são falsas criações do 
pensamento humano... A afirmação "Doença não Existe" é proveniente do despertar que o Prof. 
Masaharu Taniguchi alcançou ao receber de Deus a revelação de que "a matéria não existe. Se 
Deus não criou doenças, é óbvio que elas não existem" (A Fonte de Luz, 284, agosto de 1993, p. 
57). 

“Ao lerdes a SEICHO-NO-IE, e conhecerdes a Verdade, se sois curados de doenças, é 
porque houve a destruição daquele sonho inicial” (As Sutras da Seicho-No-Ie). 

“Pergunta: Tive câncer de mama, e a mama esquerda foi retirada. Realizei tratamentos 
radioterápicos e quimioterápicos, mas o câncer tornou a manifestar-se no mesmo local... Eu 
acredito na Seicho-No-Ie, pratico a Meditação Shinsokan, realizo o culto aos antepassados, faço 
a oração do perdão e leio as sutras sagradas. Apesar de tudo, por que houve a recidiva do 
câncer? Desde a primeira cirurgia, tenho praticado o que a Seicho-No-Ie ensina”. 

“Resposta: A Seicho-No-Ie ensina que o homem é filho de Deus, o câncer não existe 
originariamente, o câncer manifestado é projeção da mente. Por que um filho de Deus 
originariamente saudável manifesta doenças? A causa está na mente e nos atos condizentes 
com seu estado mental... As práticas religiosas da Seicho-no-Ie não são realizadas com o fim de 
curar doenças. O seu ponto fundamental é agradecer aos antepassados, aos pais, aos irmãos, a 
todas as pessoas, a todas as coisas e a todos os fatos” (Fonte de Luz, 277, janeiro de 1993, 
seção Perguntas e Respostas). 

Quantas mortes tem provocado esse ensino. Leva os doentes com câncer a negar a 
realidade da enfermidade, durante o período em que ainda se poderiam tomar providências 
médicas, que viessem contribuir para a saúde do paciente. Deixam os adeptos da SNI de 
reconhecer a existência da enfermidade, apenas quando estão nos caixões mortuários e já não 
podem gritar: “Não estou doente! Não estou doente, pois a doença não existe. É apenas uma 
miragem da nossa mente”. 

 

Pessoas Más Não Existem 

Diz a SNI: 

“E então poderemos perceber, que neste mundo criado por Deus, jamais existem pessoas 
más” (Acendedor 31, abril de 1973, p. 9). 

Diz a Bíblia: 
Dizer isso é ignorar a história dos grandes criminosos como Nero, Hitler, Stalin e outros 

que se notabilizaram por suas crueldades. Parece incrível! Diante de tanta maldade humana 
hoje existente, e muito mais à medida que a vinda de Cristo se avizinha, que ouse alguém 
afirmar que não existem pessoas más. “Como está escrito: Não há um justo, nem um sequer. Não 
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há ninguém que entenda; não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, e juntamente 

se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só” (Mt. 24.12,37-39; Rm. 3-10-12; 
IITm. 3.1-6). 

 

7. MILAGRES NA SEICHO-NO-IE 

Salvo da Morte 
São atribuídos milagres à leitura das publicações, notadamente as sutras sagradas e a 

Shinsokan. Lemos de alguns milagres atribuídos a tais publicações: “Durante a guerra também 
houve um soldado que foi salvo pelo KANRO NO HOOU, que contém as palavras da Verdade. A 
bala inimiga dirigida para ele acertou e ficou retida no KANRO NO HOOU que carregava consigo e 
ele saiu ileso” (Acendedor 52, de 1973, p. 37). 

 

A Cura dos Enfermos 

"Muitas pessoas já se curaram de graves enfermidades, por praticarem constantemente o 
Shinsokan (prece meditativa), durante 30  minutos, agradecendo a todas as coisas. ...Há 
também casos de cura de paralíticos, da articulação defeituosa dos joelhos, de cegos e de 
surdos, por terem proferido dez mil vezes ao dia a palavra OBRIGADO, em agradecimento às 
pessoas próximas, a todas as coisas e fatos. Isto não só durante o Shinsokan, mas a toda hora" 
(Acendedor 09, novembro de 1967, p. 10). 

Como se explica o fato de que muitos enfermos realmente recobram a saúde na SNI? 
Estas curas convencem muitas pessoas de que essa doutrina é de Deus. Há explicações 
possíveis. 

Primeiro, a ciência médica reconhece que a atitude mental tem muito a ver com a saúde 
do corpo. Uma atitude otimista, tranquila, feliz, acelera os processos naturais de cura e 
reabilitação que Deus pôs no corpo. Pelo contrário, uma atitude pessimista, amargurada e 
preocupada, produz secreções glandulares que pioram a saúde e impedem a recuperação. Os 
adeptos da SNI atribuem as curas ao poder da mente sobre a "matéria", o triunfo da verdade 
sobre a ilusão. Procuram manter somente pensamentos bons e amáveis. Esta atitude é boa 
para a saúde e elimina muitos transtornos psicossomáticos. 

Segundo, é certo que não se pode atribuir algumas "curas” a causas naturais, a menos 
que sejam leis naturais do poder que a mente exerce sobre o corpo ainda desconhecidas. Visto 
que negam as bases fundamentais do Cristianismo, e a cura é o que mais atrai as pessoas, 
parece que essa suposta "cura" é por "obra de Satanás”, com grande poder, sinais e prodígios 
mentirosos (IITs. 2.9). Satanás sempre foi o grande imitador, o falsificador das obras de Deus. 
Note como os magos de Faraó imitaram os milagres que Moisés fazia pelo poder de Deus. Nem 
todos os operadores de milagres são de Deus (Mt. 7.22-23; Mc. 13.22; IICo. 11.14-15). Se 
Satanás pode fazer uma pessoa ficar doente (coisa que aconteceu no caso de Jó e da mulher 
prisioneira de Satanás de Lc. 13.16), não seria razoável crer que também pode tirar a 
enfermidade quando assim lhe aprouver? É possível, pois, que algumas das supostas "curas” 
sejam do diabo, com o propósito de enganar e prender as almas nesse erro (ITm. 6.20). 

 

8. A SEICHO-NO-IE IDENTIFICA-SE COM O CRISTIANISMO? 

A Seicho-No-Ie afirma que representa o autêntico ensinamento de Jesus, dizendo: “As 
pessoas que seguem o Cristianismo deverão ultrapassar as formalidades e deslumbrar diante da 
Verdade da ‘Seicho-No-le’ que explica a realidade dos ensinamentos de Jesus Cristo, abrindo os 
olhos para o real Cristianismo” (Acendedor, 03 de abril de 1966, p. 38). 

Imagine que explicam “a realidade dos ensinamentos de Jesus Cristo, abrindo os olhos 
para o real Cristianismo", quando o evangelho trazido por Jesus anuncia a necessidade absoluta 
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de arrependimento: “Se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis” (Lc. 13.3). 
Partindo de Jerusalém — disse Jesus — seus seguidores deveriam ir a todo o mundo pregar o 
arrependimento e a remissão dos pecados. (Lc. 24.44-49). Este mesmo ensino foi reiterado 
pelos escritores do Novo Testamento (Rm. 5.8: ICo. 15.1-6; IPe 2.24). 

 

1) Procure fazer que a pessoa reconheça a Bíblia como a autoridade suprema para a fé 
(IITm. 3.16,17; IIPe. 1.21;Jo. 10.35). 

2) Mostre a base bíblica para a oração. Os filhos tem o direito de pedir ao Pai o que 
necessitam (Mt. 6.5-15 e 7.7-11; Lc. 18.1; Jo. 14.12-13; Fp. 4.6; ITs. 5.17; Tg. 5.6). 

3) Procure levá-los à fé na obra expiatória de Cristo e à salvação.  

Nada se pode conseguir sem a obra do Espírito Santo no coração da pessoa (Jo. 16.7-14), 
porém se orarmos e trabalharmos com fe, não há caso demasiado difícil, pois Deus responde à 
oração. 

 

Aplicando o próprio remédio da Seicho-No-Ie 

"Para se propagar a verdade numa época em que as inverdades se espalham 
fluentemente, é preciso corrigir estes conceitos inverídicos. Nada existe, além da verdade, que 
destrua a mentira". Assim está escrito no Sutra Sagrado "KANRO NO HOOU" - CHUVA NECTÁRIA 
DAS SANTAS DOUTRINAS, e, de fato, para se destruir as teorias heréticas é necessário fazer-se 
rufar o tambor de ensinamento correto" (A Verdade da Vida, p. 102). 

Não refutamos tal ensinamento da Seicho-No-Ie, pois esta é preocupação que tivemos ao 
elaborar a presente apostila: combater os erros dessa seita. E, para tanto, fizemos "rufar o 
tambor do ensinamento correto", por meio da Biblia Sagrada, no confronto entre os 
ensinamentos da Seicho-No-Ie e o livro de Deus. 

 

A SNI é um movimento que procura estar bem com todas as religiões mundiais. Isso se 
observa a partir das citações contidas em suas publicações, que frequentemente fazem citações 
da Bíblia e de outros livros de religiões orientais. 

“A Seicho-No-Ie e o Cristianismo originariamente são unos, e a sua ideologia básica é a 
Verdade do homem FILHO DE DEUS, originalmente perfeito, donde surgem todos os bens 
reinantes. É neste ponto que a Seicho-No-Ie e o Cristianismo se unem perfeitamente” 
(Acendedor 05, de outubro de 1966). 

O leitor diria que essa última declaração corresponde à verdade? A resposta só pode ser 
uma: NÃO! 
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