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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.

Setsubun taisai
A Grande Missa de Setsubun, ou Setsubun
taisai, é a maior e mais importante missa
celebrada pela Oomoto. Essa cerimônia
é realizada das 19h do dia 3 de fevereiro
às 4h do dia 4, no Templo Choosei-den, em
Ayabe, Japão.
São comemorados com essa missa o
reaparecimento do Deus Ushitora, bem
como os aniversários da Segunda Guia
Espiritual, Mestra Sumiko Deguchi, e da
Quarta Guia Espiritual, Mestra Kiyoko
Deguchi, que nasceram no mês de fevereiro.
Por meio do Setsubun taisai são purificados todos os pecados cometidos durante o ano que passou e são feitos pedidos
de Paz Mundial, Purificação do Universo,
do Mundo, da Humanidade e de todos os
seres vivos existentes na Terra, e também,
para que se tenha uma boa colheita no ano
que se inicia.
Aproximadamente 4.000 oomotanos
assistem à Cerimônia Religiosa.
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Setsubun
Setsubun, palavra japonesa, significa
“mudança de estação”.
O dia 3 de fevereiro representa o Ano
Novo do calendário lunar, bem como marca o final do inverno rigoroso e o início da
primavera.
Como o calendário lunar muda todos os anos, o Ano Novo era comemorado antigamente em sua data original.
Atualmente, o Japão considera o dia 3 de
fevereiro, oficialmente, como o Ano Novo
do calendário lunar.

Todos os mundos desabrocham simultaneamente
como flores de ume. Eis chegado o tempo do Deus
Ushitora. (Revelações Divinas, parágrafo 1º)
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Reaparecimento do
Deus Ushitora
O Deus Ushitora é espíritoparcela direto do Criador de
todo o Universo ou o único Deus
absoluto. É o governador da
Terra, e criou o globo terrestre
fazendo crescer todo ser vivo.
Originalmente tinha sua morada na Ásia Menor, onde estão
situados, entre outros, os países
Israel e Síria. Por determinado tempo Ele se afastou para a
região nordeste daquele ponto, que corresponde ao Japão.
Na linguagem antiga do Japão,
a região nordeste é chamada
Ushitora; daí o nome Ushitorano-Konjin.
Há muitos milênios, no plano
das divindades, Ushitora era
o Deus principal, tendo, assim,
muita força. Era caracterizado
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por seu extremo rigor, não admitindo desvios. Exatamente por
isso, as demais divindades se reuniram e determinaram que
Ushitora-no-Konjin deveria ser exilado na região nordeste da
Terra.
Na realidade, nenhum dos deuses compreendia a pureza e
grandiosidade dos objetivos de Ushitora-no-Konjin, que por sua
vez tinha consciência de que era rigoroso demais para aquela
época. Por esse motivo aceitou o afastamento determinado pela
assembleia de deuses, a fim de que as divindades evoluíssem
e chegassem a entender, pelas dificuldades que o mundo viria
passar, a sinceridade de seus objetivos.
Quando se afastou, os demais deuses que se haviam tornado
malignos fizeram uma promessa: que o Deus Ushitora só voltaria no dia em que brotassem grãos de soja torrados, ou seja,
nunca, já que isso é impossível.
No período em que Ushitora-no-Konjin esteve afastado, os demais deuses, por falta de um líder rigoroso, deixaram que o mundo espiritual se tornasse desorganizado, o que afetava também o
plano material, ou seja, o Universo. Porém, durante esse tempo de
exílio, o Deus Ushitora não deixou de observar os acontecimentos dos mundos espiritual e material, procurando ajudar para
que catástrofes maiores não ocorressem. Assim, enviava à Terra
mensageiros para a criação de religiões que pudessem contribuir
para que a humanidade superasse a crise espiritual. Desse modo,
surgiram o Cristianismo, o Budismo, o Confucionismo e, no Japão,
seitas como a Terinkyoo, a Konkoryoo etc.
Embora muitas religiões tenham nomes diferentes e seus conteúdos doutrinários pareçam diversos, na verdade todas elas
têm o mesmo fundamento, que é a devoção ao Deus Criador do
Universo.
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Nao Deguchi – Fundadora da Oomoto

Quando a criação de religiões já não era suficiente para superar a crise espiritual do mundo, o próprio Ushitora-no-Konjin
decidiu manifestar-se à humanidade por meio da Oomoto.
Assim, na noite do Ano Novo do calendário lunar do ano de
1892, a Oomoto foi fundada. Nessa noite o Deus Ushitora, manifestou-se pela Fundadora Nao Deguchi, que mais tarde tomou
um pincel e escreveu automaticamente a escrita sagrada denominada Ofudesaki.
“Eu, o Deus Ushitora, anuncio as coisas do mundo pela
mão de Nao Deguchi.”
(Revelações Divinas, pág. 29)
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Hitogata
Quando se trabalha, brinca
ou até mesmo quando ao caminhar, mesmo sem desejar se
sujar, acaba-se muitas vezes se
sujando.
Semelhante ao corpo, a alma
também se suja. Por mais que
se deseje e lute, a alma acaba
se sujando ao longo do tempo
por pensamentos negativos, tais
como inveja, ganância, egoísmo
etc. Toda vez que tais pensamentos negativos vêm à menAcima, Hitogata e o certificado
de purificação pessoal. Abaixo,
te, a “sujeira” que se forma, fica
Katashiro e o certificado de
grudada na alma.
purificação material.
No caso da sujeira material,
basta tomar um banho para se sentir limpo; porém, a maioria
das pessoas não sabe limpar a alma.
Da mesma forma como não é possível se sentir bem quando
se está sujo, tal sentimento ocorre também quando a alma está
suja.
Quando a alma se suja, não é possível receber sentimentos
bons.
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Pode-se purificar a alma,
diariamente, de diversas maneiras. Por exemplo, através
do Oonusa, Kiribi, orações e do
Chinkon. Todavia, uma vez por
ano, deve haver uma purificação geral, mais profunda.
Para tanto, há uma data e
uma maneira correta, escolhida
por Deus. A maneira é por meio
do Hitogata e a data certa, 3 de
fevereiro.
Quando as pessoas querem a
purificação de seus parentes e
amigos, preenchem o Hitogata,
e este é enviado ao Japão, onde
é realizada a Grande Missa de
Setsubun, a missa mais impor-

tante da Oomoto.
Nessa cerimônia todos os 3.000.000 de Hitogata, vindos de
várias partes do globo terrestre, são lidos e os oficiantes fazem
orações e purificações, para que essas pessoas recebam a purificação e a proteção de Deus.
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Templo Choosei-den
Situado na cidade de Ayabe, província de Kyoto, Japão, este é
o local onde se realiza a Grande Missa de Setsubun.
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Saudação da Guia Espiritual
Antes do início da Grande Missa de Setsubun, a Guia Espiritual
da Oomoto, Mestra Kurenai Deguchi, faz sua saudação.
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Cerimônia de Oferecimento do Fogo Sagrado
Esse fogo é obtido pela fricção natural, no Monte Hongu, local
considerado sagrado, situado atrás do Templo Choosei-den.
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Entrada dos Oficiantes
Logo após a entrada das 14 executantes de Yakumokoto, 20
oficiantes da Sede Central da Oomoto, juntamente com cerca
de 90 oficiantes escolhidos no Japão inteiro, entram no Templo
Choosei-den.
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Entrada das Seoritsu-hime
Após a entrada dos oficiantes, cerca de 100 mulheres escolhidas no Japão inteiro entram no Choosei-den para darem início
à Grande Missa de Setsubun. Estas oficiantes são denominadas
Seoritsu-hime.
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Cerimônia das Oferendas
Nessa missa são preparadas aproximadamente 70 variedades de oferendas, desde alimentos marinhos, como peixes e algas marinhas, bem como alimentos diversos, como frutas e legumes.
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Oração da Grande Missa de Setsubun
pelo Oficiante Principal
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Oferecimento de Tamagushi, pela
Guia Espiritual da Oomoto
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Oração Miyabi no Kotoba dirigida pela
Guia Espiritual da Oomoto
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Ritual da Grande Purificação
No decorrer da Grande Missa de Setsubun, são realizadas três
etapas de purificação. A primeira é o Ritual da Grande Purificação
(vide foto) na qual o Universo é purificado pela dança e recitação do Kototama (75 sílabas japonesas). A segunda etapa é o
Ritual da Média Purificação, em que o Mundo é purificado. Nesse
momento, 240 Katashiro, cada um contendo o nome de um país
do mundo, são lidos, simbolizando esta purificação. E por fim, a
terceira etapa é o Ritual da Pequena Purificação, na qual aproximadamente 3 milhões de Hitogata, vindos de diversas partes
do mundo, são lidos, um por um, simbolizando a purificação de
cada indivíduo.
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Ritual da Pequena Purificação
Durante a oração Kamigoto, conduzida pela Guia Espiritual
da Oomoto e pelo Oficiante Principal, e acompanhado por quase
4.000 oomotanos; cerca de 200 Oficiantes (homens e mulheres)
leem os milhões de Hitogata, um por um, no Ritual da Pequena
Purificação, colocando-os, posteriormente, dentro dos potes de
barro.
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Oração Kamigoto
Milhares de fiéis rezam a oração Kamigoto durante toda noite, pedindo a Paz Mundial. Durante a Grande Missa de Setsubun,
a oração Kamigoto é repetida aproximadamente 37 vezes.
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Rumo ao Rio Wachi
As Seoritsu-hime partem do Templo Choosei-den em direção
ao Rio Wachi.
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Procissão em direção ao Rio Wachi
Durante o percurso, de aproximadamente dois quilômetros,
em direção ao Rio Wachi, um oficiante segue à frente, purificando cada esquina e cada rua, utilizando o Oonusa, instrumento de
purificação que consiste em um pedaço de madeira com tiras de
papel de seda amarradas na extremidade, para que os demais
oficiantes possam passar. Este oficiante é denominado Oonusatsukusa.
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Seoritsu-hime com os potes de barros
contendo Hitogata e Katashiro
Dentro destes potes de barro carregados pelas Seoritsu-hime,
existem milhares de Hitogata e Katashiro que foram lidos no
Templo Choosei-den.

26

Guia Espiritual da Oomoto caminhando
em direção ao Rio Wachi
Juntamente com os demais oficiantes, a Guia Espiritual participa do trajeto do Templo Choosei-den até o Rio Wachi a pé.
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Oração Kamigoto sobre o Rio Wachi
A Guia Espiritual conduz a oração Kamigoto de um palco especialmente montado sobre o Rio Wachi.
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Eliminação das impurezas
Durante a Oração Kamigoto, os demais oficiantes lançam os
Hitogata e Katashiro no Rio Wachi, como uma última purificação. Este ritual simboliza a eliminação das impurezas por meio
das águas deste rio.
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Chuva de Hitogata caindo no Rio Wachi
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Mame-maki
A Guia Espiritual da Oomoto atira soja crua para todos os
adeptos. Durante este ritual, todos gritam “Oni wa uchi! Fuku
wa uchi!” que significa “Diabo para dentro! Felicidade para dentro!”. Isso pode causar certa estranheza, entretanto, isto ocorre
somente na Oomoto, assim como o ritual de jogar soja crua. No
Japão é costume jogar soja torrada e as pessoas dizerem “Diabo
para fora! Felicidade para dentro!”. Em virtude do rigor do Deus
Ushitora, as pessoas passaram a acreditar que Ele era o próprio Diabo. Após a assembleia de deuses anteriormente citada,
foi determinado que Ushitora-no-Konjin só retornaria a este
mundo no dia em que a soja torrada pudesse germinar.
Para a Oomoto, este ritual de lançar soja crua simboliza o
reaparecimento do Deus Ushitora pelo corpo da Fundadora
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da Oomoto, mestra Nao Deguchi. De acordo com as escritas sagradas da Oomoto, o Ofudesaki (Revelações Divinas) existe uma
passagem com os seguintes dizeres:
Chegou o dia em que a soja torrada germinou!
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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.
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