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COMENTÁRIOS INICIAIS

Estamos dando as Boas Vindas a todos os fiéis e participantes da
Igreja Tenrikyo Amazônia nesta Missa Mensal do mês de Setembro.
Em especial, porque estamos numa época de oportunidades para
acumularmos virtudes. Este mês a Associação das Senhoras
Tenrikianas do Brasil comemoram 60 Anos de fundação. A Igreja
Amazônia está com uma caravana com 17 pessoas partindo dia 12 de
setembro rumo a Baurú para participar deste evento. Depois um
grupo formado de cinco pessoas partirão rumo a Cabo Frio no Rio de
Janeiro e Belo Horizonte em visita doutrinária as Casas de
Divulgação desses locais. Portanto vamos todos unir forças para
alegrar Deus Parens visando os 130 Anos de Ocultamento Físico
de Oyassama em 2016. “CONTAMOS COM A FORÇA DE
TODOS!”

NOTÍCIAS E COMUNICADOS DO MÊS

Leia é importante!

MISSA EM HOMENAGEM AOS ANTEPASSADOS: No dia 21 do
mês de setembro (3º domingo) será realizada a Missa em
homenagem aos nossos antepassados. NÃO ESQUEÇAM DE
PARTICIPAR. É muito importante que todos nós tenhamos o
espirito de agradecimento àqueles que muito fizeram por nós no
passado.

NNããoo ssee eessqquueeççaa!!

BBAAZZAARR DDEE UUSSAADDOOSS DDAA IIGGRREEJJAA TTEENNRRIIKKYYOO AAMMAAZZÔÔNNIIAA: Não se
esqueça de contribuir com objetos usados para realização do
BAZAR DE DEZEMBRO que realizamos todo ano. Já estamos

MÊS DE SETEMBRO !
RELEMBRANDO

A Igreja Tenrikyo Amazônia lembra
a todos os participantes da
Associação das Senhoras
Tenrikianas que no dia 13/09/2014
estará acontecendo a Assembleia
Geral Comemorativa dos 60
Anos de Fundação do Fujinkai do
Brasil na Sede do Tenrikyo no
Brasil – Dendotyo (Baurú – SP).
Nesta época oportuna estará
presente a Presidente da
Associação Mundial das Senhoras
Tenrikianas – A ilustre Senhora
Harue Nakayama! Uma grande
oportunidade para acumularmos
virtudes e melhorarmos a nossa
vida.

“Onde quer que estejam as pessoas,
Tsukihi aceitará tudo segundo o
espirito.”
“Não importa com que espirito
estivessem até agora, reformem-no
mesmo numa noite.”
“Se reformarem completa e
verdadeiramente o espirito, Tsukihi o
aceitará imediatamente.”

Of. VI – 130



recebendo doações! O BBAAZZAARR DDAA PPEECCHHIINNCCHHAA será no início de

dezembro!

UUMMAA BBRREEVVEE RREEFFLLEEXXÃÃOO SSOOBBRREE OOSS EENNSSIINNAAMMEENNTTOOSS DDOO TTEENNRRIIKKYYOO

“Este mundo é o corpo de Deus. Reflitam a respeito disso em tudo.”
Of.III-40, 135

Ao ser indagada sobre o tamanho real do mundo em que vivemos, Oyassama – Nossa Mãe respondeu que seria tão
amplo quanto “estendéssemos ao máximo os pernas e braços”. Ao ouvir isso a pessoa ficou boquiaberta. Oyassama
então aconselhou: “Reflita bem sobre esse ponto. No centro do mundo há calor. Dentro do nosso corpo
também há calor, não? É o mesmo. As pedras e as rochas que servem de suporte do mundo, no corpo,
são os ossos. Estes também são da mesma razão. Aterra que cobre as pedras e as rochas no mundo é o
mesmo que a carne que cobre os ossos no homem. As ervas e as árvores brotadas na superfície do
mundo, são no corpo humano tais como os pelos e os cabelos. Os cursos das águas que passam pelo
mundo, correspondem no homem justamente às veias. O homem vive respirando, e o fluxo e refluxo da
maré no mundo é a respiração de Tsukihi.” É uma explanação interessante e compreensível para o pessoal

da época sobre a relação fundamental entre o mundo e o homem, mostrando claramente com metáforas simples que
igual princípio abrange perfeitamente ambas as estruturas! Ainda, como disse antes, desde que este mundo é o
grande “corpo de Deus”, o nosso corpo, criao com um conjunto de essencias universais, é uma parcela dele. Embora
o homem pense estar vivendo com a própria força, o seu corpo é uma parcela do mundo ou universo como corpo de
Deus. Não é absolutamente uma propriedade particular sua, pois vive, tomando emprestado uma parte do corpo
divino. Este é o conceito fundamental do mundo e do homem, ensinado por Oyassama e é denominado em termos
simples como o ensinamento da “coisa emprestada e tomada emprestada”. O homem julga quase sempre que o
corpo lhe pertence, no entanto, foi tomado emprestado; e do ponto de vista de Deus-Parens, foi-lhe emprestado
temporariamente. No Ofudessaki (Escritura Sagrada), tem-se em conexão com o já citado poema da Parte III, os
seguimtes sobre o ensinamento do empréstimo físico: “Os corpos humanos são todos coisas emprestadas por
Deus. Com que pensamento vós estais usando? (41)” “Se ignorardes que desde o corpo de cada um de
vós é tomado emprestado, não compreendereis nada. (137)” Como se vê, ambos os princípios – o mundo

como corpo de Deus e o corpo humano como empréstimo Dele – são correlatos, jamais separáveis. E chega a
afirmar que, se os homens não se convencerem desde princípio fundamental será o mesmo que não tenham
compreendido nada, o que quer que lhes seja ensinado e tenham aprendido. Portanto nunca se esqueçam: O corpo
físico é um empréstimo que fazemos quando nascemos. Apenas o espirito nos pertence. Assim, não nos
compete decidir sobre o destino deste corpo. Porém ele está vinculado com as decisões que tomamos

durante a nossa vida. O mau uso do espirito prejudica a saúde deste corpo e muitas vezes temos
que entregá-lo com antecipação.

LEMBRETE A TODOS OS PARTICIPANTES: A Missa mensal da Igreja Tenrikyo Amazônia é sempre no 1º

Domingo de cada mês às 10:00 horas. Nos meses de março e setembro realizamos a Missa em Homenagem aos
antepassados no 3º Domingo às 10:00 horas. No dia 1º de Janeiro



DDEEPPOOIIMMEENNTTOO DDAASS EEXXPPEERRIIÊÊNNCCIIAASS VVIIVVIIDDAASS EE AAPPRREENNDDIIZZAADDOOSS

Os jovens da Igreja Tenrikyo Amazônia, Leandro Maruoka,  Ênya Masaki e Woylle Masaki participaram em julho do
Curso de trinta dias da Doutrina do Tenrikyo em Baurú – SP, acompanhados e supervisionados pelo Senhor Norikuni
Nakamoto. Parabenizamos e fizemos uma entrevista para saber que aprendizado eles conseguiram absorver neste
curso. O Senhor Norikuni também teve a grata experiência de participar da missão do Arakitoryo do Brasil.

Ênya Massaki “Posso dizer que foi muito bom ter feito o Shoyokai. É
gratificante poder aprofundar meus conhecimentos na Tenrikyo e ver
o quanto é maravilhosa a Doutrina que sigo. Aprendi muitas coisas,
vivi experiências novas, conheci pessoas maravilhosas e espero poder
aplicar na minha vida tudo o que aprendi no curso.”

Leandro Maruoka “O que dizer do Shuyokai, a primeira semana foi difícil, porém pude ter várias
novas experiências, conhecer várias pessoas, no fundo, eu senti uma paz. Parando para pensar,
realmente foi muito gratificante. Uma lembrança que vai ficar para sempre na minha cabeça. O legal
do shuyokai foi ter a sensação de estar amadurecendo.”

Woylle Masaki “Foi uma coisa muito importante que aconteceu em minha vida. Poder aprender muita
coisa sobre a vida plena de alegria e felicidade, poder me entender, poder me aproximar mais da
minha irmã foi muito bom. Espero continuar estudando a Doutrina e me aprimorar cada vez mais O
que aprendi foi muito importante e pretendo levar por toda minha vida.”

Ricardo Norikuni Nakamoto “Primeiramente
gostaria de agradecer ao Kaityossan e
Okussan pela oportunidade de conduzir os
três participantes do Curso da Doutrina em
Baurú – Dendotyo. Foi uma experiência
muito gratificante a oportunidade de

participar da Caravana Missionária que percorreu por Mato Grosso do Sul, Uberaba, Belo Horizonte.
Foram duas semanas que passaram muito rápido mas deixamos muitas sementes plantadas que
futuramente irão brotar. Eu tive oportunidade de realizar a divulgação e a salvação das pessoas que
estavam sofrendo com enfermidades e transmitir os ensinamentos de Oyassama. Senti uma grande
satisfação em presenciar o desejo sincero destas pessoas em solicitar à Deus Parens pela sua salvação.
Pois também já estive numa situação bem grave e reconheço este sentimento. Como é ensinado no
Tenrikyo – Salvando os outros estaremos sa lvando a nós mesmos.  A experiênc ia
de fazer o Kaminagashi ou seja – divulgação com entoação de cânticos sacros o YOROZUYO em praça
pública vestindo a roupa típica o Happi. A missão do Arakitoryo é ter a própria convicção da fé de que
não há o mínimo de êrro nos ensinamentos divulgados por Oyassama e cultivar diarimente o desejo de
salvar os próximos e esforçar para transmitir e expandir estes ensinamentos sentindo de fato que
recebemos proteção constante de Deus – Parens.”



cantinho YOOKI

CRUZADINHAS
Vertical
1. Nome de Oyassama
2. Instrumento de sopro
3. Mês de aniversário de Oyassama
4. Significado de Tsuki
5. Como Deus Parens quer que voce se

comporte?
6. Como é o nome do lugar onde Deus

criou os seres humanos?
7. Qual é o ano dos 130 Anos de

Ocultamento de Oyassama?
*obs: Respostas no próximo volume.

CUIDANDO DO CORPO QUE
DEUS – PARENS NOS EMPRESTOU

LAVAR AS MÃOS, POR QUÊ ?????

As nossas mãos carrega muita sujeira e
“germes” que nos fazem adoecer.

Deus Parens cuida de nós mas temos que ajudar também.
Devemos lavar antes de comer, depois de usar o banheiro,

sempre que chegarmos em casa depois da escola. Se voce gosta de
estar bem sem “febres”, sem “dores de barriga”. Então cuide bem
de suas mãos. Elaspodem estar cheios de “germes”.

1 2 3 4 5 6 7

Informações: Igreja Tenrikyo Amazônia – Fone: (91) 3235 1304   (Suzana Mie)
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CEP  67113 – 120
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