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A Oomoto é uma organização religiosa criada pelo Deus 
verdadeiro a fim de proporcionar alegria de viver e energia 

vital aos homens, e também para construir na Terra um 
mundo de paz e tranquilidade, sem antagonismos.
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O Mundo de Miroku

“Deus fará vir o Mundo 
de Miroku, recompondo 
este mundo de trevas”. 
Esta é a declaração fei-
ta por Deus, através da 
Fundadora Nao Deguchi, 
e é exatamente aí que 
se acha o significado do 
surgimento da Oomoto.

Miroku significa: 
Máxima de Misericórdia, 
Piedade e Benevolência; 
e Máxima de Amor.

O Mundo de Miroku é 
um lugar de paz e tran-
quilidade sem antago-
nismos. Um mundo onde 
Deus e homem vivem 
juntos, porém a sua rea-
lização não é idealizada 
pelo homem. Sua concre-
tização é desejo de Deus.



6

O Mundo de Miroku 
de acordo com os 
ensinamentos de 
Onisaburo Deguchi

O Santo Mestre da Oomoto, 
Onisaburo Deguchi, deixou 
registrado na obra Contos do 
Mundo Espiritual a descrição 
de como seria a vida dos ho-
mens no tão esperado por 
Deus, Mundo de Miroku.

De modo geral será um lo-
cal onde quem faz o bem re-
cebe o bem e quem faz o mal 
recebe o mal.

As diferenças entre ricos 
e pobres serão menores, mas 
ainda existirão ricos e pobres.

As batalhas entre as nações 
soberanas, as guerras entre os 
povos, os conflitos, será algo 
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arcaico. Talvez, armas de destruição em massa serão somente 
vistas em museus.

Somente algumas armas serão mantidas para fins policiais, 
ou seja, para a manutenção da ordem pública.

Portas com chaves nas residências não existirão mais. Será 
possível dormir sem a preocupação de ter trancado a porta ou 
não.

O que foi descrito até o momento é uma visão geral do Mundo 
de Miroku. Esse grande tema foi dividido em 12 subtemas: 
População, Política, Família, Cidade, Trabalho, Roupa, Economia, 
Educação, Energia, Clima, Comunicação e Transporte. Acredita-
se que desse modo a compreensão do assunto ficará mais sim-
ples.
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População

O número de habitantes no 
mundo será de aproximada-
mente de 5.670.000.000 pes-
soas. Esse é um número ade-
quado.

Será uma sociedade total-
mente autossustentável, caso 
esta saiba utilizar corretamen-
te os recursos da natureza.

Não haverá mais fome, pois 
toda a alimentação poderá ser 
retirada da natureza, da agri-
cultura e da pecuária.
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Política

O mundo inteiro será dividido em apenas 12 blocos e terá ape-
nas um governo, o Governo Mundial. Ao contrário dos dias de 
hoje, em que na Terra existem cerca de 200 e uma infinidade de 
governos e sistemas de governo.

O regime político adotado será o presidencialismo.
Todos os julgamentos seguirão as Leis Mundiais; a Língua Mundial 

dominará o cenário das comunicações entre os mais diferentes po-
vos.

Taxas de câmbio entre moedas, como existem hoje, será algo 
obsoleto, pois haverá somente uma moeda, a Moeda Mundial.
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Família

Prevalecerá a família mo-
nogâmica.

Cada casal terá em média 2 
a 3 filhos.

Se uma pessoa falecer aos 
90 ou 100 anos de idade, será 
algo fora do normal, pois ela 
partiu extremamente nova.

A expectativa de vida será 
em torno dos 200 e 250 anos 
de idade.
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Cidade

As grandes cidades terão aproximadamente de 100.000 a 
300.000 habitantes no máximo; bem diferente do cenário atual 
em que o número de pessoas numa megalópole chega a milhões.

Todas as cidades terão a forma circular.
No centro encontrar-se-ão os órgãos públicos e, nas regiões 

mais periféricas, as residências, moradias.
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Trabalho

O trabalho será manti-
do. Cada pessoa trabalhará 
no máximo 3 horas por dia. 
Dependendo da pessoa, 1 hora 
por dia.

Em todos os meses do tra-
balhador haverá 5 dias de re-
pouso e 3 feriados, totalizando 
8 dias de descanso por mês.

Esses repousos poderão ser 
acumulados e aproveitados de 
uma só vez. Por exemplo, du-
rante um ano a pessoa terá acu-
mulado 96 dias de descanso, se 
ela quiser, poderá ter umas fé-
rias de 3 meses e 6 dias.

Por dia terão 2 refeições, uma de manhã e outra de noite. Isso 
tudo porque as horas de trabalhos foram diminuídas.

Grandes deslocamentos para o serviço serão banidos. As pesso-
as morarão próximo ao local de trabalho, conseguindo ir a pé de 
casa até o emprego.

O dia será dividido da seguinte forma: 1/3 do dia será dedica-
do ao trabalho, 1/3 à Arte e 1/3 a Deus. Todo o tempo livre será 
dedicado à Arte.
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Roupa

Não encontraremos mais pessoas andando nas ruas de terno 
e gravata. Todos usarão algo bem mais confortável.

Hoje em dia as pessoas usam brincos de forma normal; no 
Mundo de Miroku, as pessoas que estiverem usando brinco se-
rão vistas como criminosas, ladrões, ou seja, o brinco será uma 
forma de se identificar os malfeitores, pois não existirão mais 
cadeias.
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Economia

O círculo econômico será autossuficiente. Reaparecerá o sis-
tema de troca, utilizado largamente na Antiguidade.

Hoje em dia, antes de firmar qualquer contrato é necessário 
ler pilhas e pilhas de papéis, ter muito cuidado com as entreli-
nhas, com as exceções etc. No Miroku-no-Yo (Mundo de Miroku) 
todos os contratos se basearão no crédito e na confiança.

As pessoas terão uma vida simples e digna.
O acúmulo de dinheiro, visado hoje pela maioria das pessoas, 

não terá mais sentindo, pois cada um terá um limite, ou seja, as 
pessoas poderão ter até um determinado valor de dinheiro em 
sua conta.

Terrenos de aluguel não existirão. A terra será vista como um 
empréstimo de Deus. Cada um sentirá a responsabilidade e a 
necessidade de cultivá-la de maneira adequada.
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Educação

A educação fetal terá uma 
maior importância.

A educação abolirá o mé-
todo de entupir a cabeça do 
aluno com conhecimentos, 
mas respeitará, no entanto, 
os trabalhos físicos terrestres, 
esforçando-se por cultivar o 
talento próprio de cada apren-
diz.

A educação será dividi-
da em três tipos: Educação 
Intelectual, Educação Moral e 
Educação Física.

Todo ensino será voltado para o sentimento de agradecimen-
to, exercitação da disciplina e ordem.

Antes de cada estudante atingir a idade de 13 anos, seu ponto 
mais forte, a área em que melhor se sai, começará a ser aprimo-
rada e incentivada.

Todos terão como matérias básicas a Biografia, Geografia e 
História. As mulheres estarão em maioria na educação, pois ha-
verá mais professoras do que professores.

Entre os 13 e 20 anos de idade, a educação estará voltada 
para a especialidade de cada um.
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Energia

Em Miroku-no-Yo toda a energia utilizada será renovável, ou 
seja, a energia será ilimitada e toda essa energia não causará 
poluição.

As principais fontes de energias serão solar, magnética, eólica 
(dos ventos), corrente marítima e calor subterrâneo.

O Mestre Onisaburo Deguchi disse que enquanto houver fios à 
mostra (fios de alta tensão e de telefone) em postes nas ruas é por-
que ainda não chegou a era de Miroku.

Tudo que é descartável desaparecerá. Sendo assim, a quanti-
dade de lixo diminuirá.
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Clima

A previsão do tempo, nos dias atuais, é algo que está sempre 
sujeito a erros. Porém, no Mundo de Miroku a previsão do tempo 
poderá ser feita por qualquer pessoa de qualquer idade, sem a 
possibilidade de erros.

O clima nessa era será tanto quanto estável. Caso a natureza 
necessite de chuva, ela virá.

Desse modo, não será necessário sair de casa levando algu-
mas blusas extras ou guarda-chuvas temendo imprevistos.
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Comunicação

No dia 10 de agosto de 1938, 
na ocasião do julgamento do 
Segundo Caso Oomoto, o Mestre 
Onisaburo Deguchi, foi questio-
nado pelo juiz como seria a fu-
tura comunicação do mundo.

A resposta foi a seguinte:

— Até dentro do mar ha-
verá estação de comunicação. 
Abaixo de Tóquio haverá uma 
cidade subterrânea. Apertando 
apenas um botão poderemos 
saber o que está ocorrendo no 
mundo. Escrevendo uma mensagem no ar uma outra pessoa po-
derá receber essa mensagem instantaneamente. Mesmo moran-
do numa cidade pequena pode-se comprar uma passagem para 
Paris, por exemplo. Existirá “telefone relógio”.

Certas evoluções citadas pelo Santo Mestre já existem, como 
por exemplo, hoje é possível comprar uma passagem aérea para 
qualquer lugar do mundo de qualquer cidade. Porém, deve-se 
ressaltar que no ano que tudo isso foi dito, 1938, essas evolu-
ções eram algo extremamente surreais, inimagináveis.



19

Transporte

Comparando os meios de transportes utilizados há 30 ou 50 
anos, percebe-se que hoje tudo está bem rápido e mais ágil.

Já no Mundo de Miroku, o sistema de transporte será algo 
muito mais veloz que nos dias de hoje. Existirá um trem-bala 
que fará o trajeto Tóquio – Osaka a uma velocidade de 700km/h. 
Esse trem não andará sobre trilhos, flutuará sobre eles.

Todos poderão viajar para qualquer lugar do mundo com 
uma passagem simples, comprada em qualquer estaçãozinha, 
não precisando mais que três horas para alcançar o mais dis-
tante local.

Existirá um meio de transporte com 50 vagões que levarão 
pessoas para qualquer parte do mundo sobrevoando por fora 
do globo terrestre.



20

Haverá um outro veículo que viajará por baixo da terra. Não é 
como o metrô que anda somente em túneis. Esse veículo abrirá 
os túneis por onde passará.

O avião nunca cairá. Não haverá mais acidentes aéreos.
Todos esses meios de transporte poderão ser utilizados gra-

tuitamente, pois a energia ou o combustível usado por todos os 
veículos será dado por Deus (ar, água, luz do sol, calor do sol 
etc.).

Visualmente o Mundo de Miroku será assim. Certas coisas já 
existem no mundo atual, porém, para se ter certeza de que essa 
era chegou é necessário observar as próprias atitudes e as de 
outras pessoas. Se o sentimento de egoísmo estiver quase ex-
tinto e, no lugar deste, surgir o sentimento de solidariedade, é 
porque chegou a Era de Miroku, uma era de paz e tranquilidade, 
sem antagonismos
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A Coletânea Oomoto é um sucesso de distribuição 
desde o seu lançamento em abril de 2004. Cada volume 

desta coleção aborda um tema específico da Oomoto 
de maneira simples e é ricamente ilustrado.

Sua leitura é recomendada às pessoas que desejam ter 
informações básicas da doutrina ou como leitura complementar 

para as pessoas que já têm conhecimento sobre a Oomoto.


