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Cultivar e Praticar o espírito de salvar o próximo

com o próximo. Porém, quando acontece o contrário,
quando somos tratados com indiferença ou usam palavras
que nos machucam, acabamos ficando aborrecidos e mal
humorados. Nós seres humanos, temos a facilidade de
sentirmos essa hostilidade que está presente no nosso dia-a-
dia. Se refletirmos um pouco, para que possamos ter um
relacionamento harmonioso com o próximo, é necessário ter
o sentimento sincero, pois isso é o papel fundamental para se
ter uma vida plena de alegria e felicidade.

Ao percebermos a aflição e as inconveniências do outro, e
pedirmos firmemente a Deus-Parens com o espírito sincero
de querer salvar o outro, sem percebermos estaremos
alcançando bênçãos em nossas vidas, e provavelmente
estaremos nos encaminhando para a vida plena de alegria e
felicidade. Portanto, realizar o Otsutome(serviço sagrado)
com dedicação e querer salvar o próximo com o espírito
sincero e determinado, acredito que seja algo extraordinário.

No serviço mensal, é preciso que todos, unidos, tanto aos
que tocam os instrumentos, quanto aos que dançam e os que
cantam, estejam com o espírito sincero de querer salvar
àquele que está em dificuldades ou que está sofrendo por
alguma causalidade.

No serviço mensal, devemos nos concentrar na salvação do
próximo com o espírito sincero, e não apenas pensar em
coisas próprias ou tocar corretamente o instrumento.
oinstrumento, a dança e o espírito devem estar em sintonia,
com o desejo de salvar realmente o outro.

Durante o serviço mensal, se tiver o intuito verdadeiro de
salvar o próximo, é necessário ter o espírito de determinação,
pedindo profundamente à Deus-Parens a salvação do outro.
Portanto, o serviço mensal não significa apenas um serviço
comum, o “Tasuke Zutome” já diz que é um Serviço de
Salvação. Se for realizado dessa forma, acredito que a
salvação será concretizada.

No mundo atual, vivemos numa sociedade em que
usufruímos de muita abundância, que faz com que as pessoas

A música, o instrumento, a dança e o espírito devem estar em
sintonia, com o desejo de salvar realmente o outro.

Durante o serviço mensal, se tiver o intuito verdadeiro de
salvar o próximo, é necessário ter o espírito de determinação,
pedindo profundamente à Deus-Parens a salvação do outro.
Portanto, o serviço mensal não significa apenas um serviço
comum, o “Tasuke Zutome” já diz que é um Serviço de
Salvação. Se for realizado dessa forma, acredito que a
salvação será concretizada.

No mundo atual, vivemos numa sociedade em que
usufruímos de muita abundância, que faz com que as pessoas
pensem que isso seja algo lógico ou natural, porém, se
pensarmos dessa forma, perderemos o sentimento de
gratidão pela existência de todas as coisas do mundo e pelo
próprio ser humano, ou seja, o nosso sentimento de gratidão
ficará cada vez mais fraco, sem dar valor a nada.

Educar hoje em dia não e algo fácil, muito menos educar
alguém para agüentar firmemente os sentimentos e as suas
vontades, está cada vez mais difícil as pessoas terem
satisfação na vida. Por isso, é de suma importância que nós
adultos possamos ter o espírito de satisfação sincera e
gratidão no nosso dia-a-dia.

Oyassama nos ensinou que, em relação às coisas materiais,
tudo deve ser usado com cuidado e não despedaçá-los, pois
tudo foi algo que Deus-Parens nos concedeu. Dessa forma,
não devemos nos esquecer de fazer o bom uso dos objetos
como ter o sentimento sincero de salvar os outros.

YOSHIHIKO SHIROKIHARA
Chefe da Igreja-Mor Honshiba

“Tenha o espírito alegre. Salve o
próximo. Tire os maus hábitos e
temperamentos”, assim foi
ensinado por Oyassama nossa mãe,
e com esse pensamento firme que
devemos realizar o serviço diário.

É algo maravilhoso quando
somos tratados com bondade, pois
acabamos nos tornando bons para
com o próximo. Porém, quando
acontece o contrário, quando
somos tratados com indiferença ou
usam palavras que nos machucam,
acabamos ficando aborrecidos e mal
humorados. Nós seres humanos,
temos a facilidade de sentirmos essa
hostilidade que está presente no
nosso dia-a-dia. Se refletirmos um
pouco, para que possamos ter um
relacionamento harmonioso com o
próximo, é necessário ter o
sentimento sincero, pois isso é o
papel fundamental para se ter uma
vida plena de alegria e felicidade.

Ao percebermos a aflição e as
inconveniências do outro, e
pedirmos firmemente a Deus-
Parens com o espírito sincero de
querer salvar o outro, sem
percebermos estaremos alcançando
bênçãos em nossas vidas, e
provavelmente estaremos nos
encaminhando para a vida plena de
alegria e felicidade. Portanto,
realizar o Otsutome(serviço
sagrado) com dedicação e querer
salvar o próximo com o espírito
sincero e determinado, acredito que
seja algo extraordinário.

No serviço mensal, é preciso que
todos, unidos, tanto aos que tocam
os instrumentos, quanto aos que
dançam e os que cantam, estejam
com o espírito sincero de querer
salvar àquele que está em



Gratidão · Satisfação · Salvação
Chaves para a vida plena de alegria

Um mundo melhor através da salvação mútua

* Tenrikyo *

Palestra
Nós frequentemente trabalhamos em prol de nós mesmos e

pela nossa família. Não está errado, porém, o verdadeiro
sentido está em trabalhar para retribuir e melhorar a vida de
todos em nossa volta e em agradecimento as graças recebidas
de Deus-Parens. Pois se continuarmos sendo egoístas, apesar
dos esforços contínuos, nada do que planejamos irá se
concretizar. Por isso, vamos todos esforçar-nos em
praticarmos estes princípios para que possamos receber as
bênçãos divinas continuamente. Agradeço a presença e a
participação de todos nessa missa mensal de setembro. Muito
obrigado!

Informativo

detido na prisão por dez dias, durante o qual, o carcereiro
ordenou-lhe limpar os sanitários. Terminando a limpeza,
voltou em frente de Oyassama, que lhe perguntou:

“Koda-san, como se sentiu ao ser trazido a um lugar como
este e obrigado a limpar banheiros sujos?”

“Que me obriguem a fazer o que for, é realmente excelente,
pensando que estou servindo numa incumbência de Deus” -
respondeu Koda. Aí Ela explicou:

“Isso mesmo. Quão penoso e desagradável seja o fato, se
fizer julgando-o excelente, será a virtude que alcança o céu. A
virtude aceita por Deus será transformada excelentemente.
No entanto, embora façamos tantos serviços difíceis e
cansativos, se estiver queixando insatisfeito: ‘ah! Que penoso!
Ah que desagradável! – o mérito que alcança o céu será de
insatisfação.” (Episódios da Vida de Oyassama, págs. 105 e
106). Assim, Ela nos orientou sobre como alcançar a
verdadeira bênção de Deus. Nos momentos mais dificultosos
da vida é que nós aprendemos a acumular bênçãos e virtudes.
Entretanto, a maneira com que encaramos, ou seja, a nossa
atitude espiritual é que vai determinar se seremos abençoados
ou não. A satisfação e a gratidão irão gerar satisfações e
gratidões; por isso, mesmo nas situações de extrema
dificuldade e/ou tristeza se aceitarmos com satisfação,
receberemos alegrias futuras e as dádivas dos céus. Isto se
explica também em relação ao trabalho, no lar, hinokishin,
nas idas a Igreja para reverenciarmos e agradecer à Deus por
nossa existência. Se encararmos com sacrifício, chatice e
aborrecimentos obrigatórios; então também colheremos estes
mesmos frutos futuramente. Se pelo contrario, encararmos
isto tudo com alegria e satisfação sincera, então também
colheremos estes mesmos frutos futuramente. Se pelo
contrário, encararmos isto tudo com alegria e satisfação
sincera, então também seremos agraciados pelo céu com estas
bênçãos. O importante é não utilizarmos o espírito de
insatisfação, raiva e maldizermos de nossos próximos.

O conceito de trabalho na sociedade é um meio para a
sobrevivência ou para a conquista de lucros e vantagens.
Entretanto, pode-se trabalhar por ter saúde, pois se adoentar,
não será possível trabalhar, mesmo que queira. Assim é

Ensinado que trabalhar dia a dia com alegria elevando a
gratidão a Deus-Parens é HINOKISHIN.

Oyassama ensinou que “trabalhar é aliviar e contentar aos
próximos”. Isto é, não se trabalha para a subsistência própria
ou por lucros próprios, pelo contrario, seu nobre significado
é bem servir aos outros, à sociedade. E nisto está sempre
presente o amor parental de “salvar os outros é salvar a ti
mesmo”.

Nós frequentemente trabalhamos em prol de nós mesmos
e pela nossa família. Não está errado, porém, o verdadeiro
sentido está em trabalhar para retribuir e melhorar a vida de
todos em nossa volta e em agradecimento as graças recebidas
de Deus-Parens. Pois se continuarmos sendo egoístas, apesar

Nos Episódios da Vida de
Oyassama temos a seguinte
passagem:

“Virtude que alcança o céu”
Do dia 25 de março a 05 de abril

de 1884, Oyassama passou por um
sacrifício de doze dias no Presídio
de Nara e, nessa ocasião,
Tyuussaburo Koda também foi
detido na prisão por dez dias,
durante o qual, o carcereiro
ordenou-lhe limpar os sanitários.
Terminando a limpeza, voltou em
frente de Oyassama, que lhe
perguntou:

“Koda-san, como se sentiu ao ser
trazido a um lugar como este e
obrigado a limpar banheiros sujos?”

“Que me obriguem a fazer o que
for, é realmente excelente, pensando
que estou servindo numa
incumbência de Deus” - respondeu
Koda. Aí Ela explicou:

“Isso mesmo. Quão penoso e
desagradável seja o fato, se fizer
julgando-o excelente, será a virtude
que alcança o céu. A virtude aceita
por Deus será transformada
excelentemente. No entanto,
embora façamos tantos serviços
difíceis e cansativos, se estiver
queixando insatisfeito: ‘ah! Que
penoso! Ah que desagradável! – o
mérito que alcança o céu será de
insatisfação.” (Episódios da Vida de
Oyassama, págs. 105 e 106). Assim,
Ela nos orientou sobre como
alcançar a verdadeira bênção de
Deus. Nos momentos mais
dificultosos da vida é que nós
aprendemos a acumular bênçãos e
virtudes. Entretanto, a maneira com
que encaramos, ou seja, a nossa
atitude espiritual é que vai
determinar se seremos abençoados
ou não. A satisfação e a gratidão irão
gerar satisfações e gratidões; por
isso, mesmo nas situações de
extrema dificuldade e/ou tristeza se
aceitarmos com satisfação,
receberemos alegrias futuras e as
dádivas dos céus. Isto se explica
também em relação ao trabalho, no
lar, hinokishin, nas idas a Igreja para
reverenciarmos e agradecer à Deus
por nossa existência. Se encararmos
com sacrifício, chatice e
aborrecimentos obrigatórios; então
também colheremos estes mesmos
frutos futuramente. Se pelo
contrario, encararmos isto tudo com

PALESTRA DO MÊS DE SETEMBRO / 2004
PALESTRANTE: KAITYO YOSHIO MARUOKA

No dia 04 de novembro de 2004, teremos a
visita do Rev. Michiaki Maruoka e do Rev.
Satoshi shirokihara, membros do
Shounenkai(Associação Infanto Juvenil da
Tenrikyo) da igreja-mor Honshiba com o
intuito de proceder o curso de formação (ou
treinamento) de lideres do Shounenkai.

O curso terá inicio no dia 13 (sab.) às 14:00hs
e terminará no dia 15 (seg.)às 11:30hs onde,
durante todo o curso, os participantes irão se
alojar na Igreja Tenrikyo Amazônia.

A faixa etária dos participantes do curso será
a partir de 12 anos de idade.

No dia 20, realizaremos o Shounenkai-tsudoi
(Encontro Infanto Juvenil) na Igreja Tenrikyo
Amazônia. Para as crianças de 3 a 15 anos de
idade.

Entregaremos o guia do evento
antecipadamente.

Os professores estarão retornando ao Japão
no dia 24 de novembro de 2004.

Contamos com o maior número de
participantes para este evento.



 DIA 19/09/2004 - CERIMÔNIA RELIGIOSA
EM INTENÇÃO ÀS ALMAS

Neste mês de setembro, foi realizado na Igreja
Tenrikyo Amazônia, a Cerimônia Religiosa em
Intenção às Almas de outono, onde contamos com
a participação de 35 pessoas que dedicaram este
dia para cultuar os seus antepassados.



- OUTUBRO -
Dia Nome
04 Erick Maruoka Ferreira
05 Umberto Haruhiro Maruoka
10 Toru Maruoka
13 Sergio Yamazaki
18 Rosana Maruoka
21 Seiji Matsui
22 Miyuki Maruoka
22 Terezinha Tie Maruoka
28 Monique Yamazaki
28 Toshie Matsui
28 Enya Emily Massaki Costa
29 Yuji Maruoka

Desejamos muitas felicidades, saúde e vida longa aos
aniversariantes dos meses de setembro e outubro.

 Abri os olhos e
acordar

 Poder comer

 Começar o dia

Vamos à igreja rezar com toda a família reunida.
– FUJINKAI / SEINENKAI / SHOUNENKAI –

Colocação dos Participantes da Cerimônia Religiosa em Intenção às Almas
MISSA                                                                       CULTO ÀS ALMAS

SAISHU KOSHA 1-2 SANJYA Nome da pessoa
retornada Tempo Retornado

Kaityo Leonardo / Fabio Alan
ZEN-HAN KOU-HAN Hatsuyuki Tanaka 1 ano

Jikata Leonardo Fabio Fukumi Monma 1 ano

Te - odori

Kaityo Leonardo Shigeru Seto 1 ano
Josemilson Anderson Akira Matsui 3 ano

Toshiya Kohata Takashi Maruoka 4 ano
Kaityo-Fujin Suely M Azuma Maruoka 7 ano

Mie M Rosiane Yoshihiko Maruoka 8 ano
Aline Iracema Fusako Seto 13 ano

Fue Jonh Woltaire Midori Maruoka 17 ano
Tyanpón Lílian Edu Keiko Yasunaga 19 ano
Hyoushigi Yuji Alan Takashi Miyagawa 22 ano

Taiko Edu Jonh Hakobu Yasunaga 27 ano
Surigane Anderson Yuji Tateo Maruoka 32 ano

Kozutsumi Alan Josemilson Yukio Maruoka 37 ano
Koto Iracema Aline Iwano Yasunaga 37 ano

Shamisen Cristina Matsui Umpei Yasunaga 43 ano
Kokyu Mika Y. Mie Y. Kosuke Matsui 45 ano

Palestrante da Missa Cristina Maruoka Komatsu Matsui 49 ano

DIA 26/09/2004 - DIA DE DIVULGAÇÕES –
( NIOIGAKE )

No dia 26 de setembro de 2004, foi o dia da
realização do nioigake (divulgação) da Igreja
Tenrikyo Amazônia, onde foram distribuídos,
um total de 250 panfletos em escolas,
universidades, amigos, vizinhos e parentes,
transmitindo a eles, o ensinamento deste
caminho, com sinceridade verdadeira e alegria
no espírito.
A igreja agradece profundamente aos que
participaram deste evento e se esforçaram no
espargimento da fragrância..
Muito obrigado!



 ANIVERSARIANTES DO MÊS

 ROSIANE GONÇALVES DA COSTA SANTOS
 JOSEMILSON LIMA BARBOSA
 ALINE DANIELLE MASSAKI TABARANA.

 PALESTRANTE DA MISSA DO DIA
06/06/2004:

* KUNIKO MARUOKA – JAPONÊS
* SUELY MICHIKO MARUOKA – PORTUGUÊS



Caminho para a Amazônia

CONTINUAÇÃO NA
PRÓXIMA EDIÇÃO

Após o falecimento de Yoshitomo, Tateo sucede a Igreja
Honnoboru e com bastante entusiasmo, dá continuidade ao
missionamento e aos serviços e atividades da igreja. Porém,
lendo a carta que Azuma seu irmao mais novo, havia lhe
enviado, sentiu em seu peito um vigor juvenil, onde
infelizmente Tateo não podia fazer nada em relação àquele
sentimento. Devido a sua atual posição, tinha agora a
responsabilidade de chefe de igreja. Tateo guardara no fundo
de seu coração, o grande desejo que seria missionar não
apenas no Japão, mas, nesse vasto mundo afora.

Em 1966, foi comemorado os 80 anos do Ocultamento
Físico de Oyassama. Foi uma época onde todos os
tenrikianos se transbordaram de alegria, e nesse mesmo
tempo, a sede do Tenrikyo lança metas e incentivos para o
missionamento ultramarino onde todas as igrejas do
Tenrikyo, voltaram seus olhos para o exterior. Previamente, o
senhor Akihiro Shirokihara, chefe da igreja-mor Honshiba, já
planejava o missionamento ultramarino graças à carta de
solicitacao demissionamento que Azuma havia enviado. Alem
de ser um local onde a expansão dos ensinamentos da
Tenrikyo não havia chego. E enquanto era considerada a
ajuda de custo, a área, a moradia, o pessoal capacitado, o
chefe da igreja-mor lembrava que em sua infância, brincou
bastante com Takashi Maruoka na praia, na montanha
quando ele morava na igreja, passando a sentir uma agradável
sensação sobre Juruti – Amazônia. Ele também Imaginava
que se houvesse aluguem com ligação à igreja morando ali
para ajudar na comunicação, orientação na condução, etc.
Facilitaria muito as coisas. Então, imediatamente o Sr.
Shirokihara começou a investigar todas as circunstancias
atuais da Amazônia. E foi nesta época que ele perguntou a
Tateo o seguinte:

- Sr. Maruoka, há alguns anos atrás, um irmão seu que está
no Brasil lhe enviou uma carta não foi? Pois é, você não
gostaria de pensar seriamente em ir ao Brasil missionar?
Porém, acho que seria melhor se você fosse um pouco mais
novo. Disse o chefe da igreja-mor.

Tateo levou um susto com aquela conversa. E
impressionado ele fala:

- Não. Se me deixares ir, fôlego para missionar eu tenho
bastante. Eu acabei de passar apenas um pouquinho dos
cinqüenta. Ainda sou bastante jovem para isso. Disse Tateo.

Nesse tempo, Tateo estava com 58 anos de idade. O
entusiasmo que Tateo havia guardado em seu coração em ir
ao exterior missionar era bastante forte. Ele desejou bastante
ao longo dos tempos que este dia chegasse. Foi como um
sonho para Tateo. Ainda mais quando ele escutou o pedido
que saiu da boca do Sr. Shirokihara, chefe da igreja-mor.

- Mas, não sei quando exatamente poderemos realizar isso.
Pode ser que demore um pouco. Disse o Sr. Shirokihara.

E Tateo responde:
- Não há problema algum! Mesmo que demore, irei me

esforçar bastante, até que isso se concretize. Desde que eu era

 A Carta (cont.)

Em maio, o quarto filho de
Yoshitomo, Azuma Maruoka,
migrou para a Amazônia no
Brasil junto com sua esposa
Naoko. Azuma que ficou na
China quando Tateo voltou ao
Japão, quando Azuma se
formou, voltou para Miyazaki
em kyuushu e trabalhou como
professor na escola primaria de
Miyazaki.
Ali, ele lembrou que teve
influencia de Tateo em migrar
para o exterior, além das revistas
que ele lia sobre imigração,
houve as convesas entre os
irmãos e amigos que o
encorajaram, fazendo com que
ele tivesse forças para aquecer
esse grande sonho.
Quando o seu irmão mais novo
Takashi, foi ao Brasil, Azuma se
encheu ainda mais de sonhos e
desejos em ir à Amazônia.
Então, Azuma decidiu apostar
sua vida no pioneirismo na
grande Amazônia e consagrar o
seu sucesso.
Assim, quando ficou decido o
dia de sua partida, em abril, ele
foi para Tokyo falar com seu pai.
Foi o reencontro de longos 26
anos. E até a sua partida, ele
passou mais de um mês na
igreja.
No jardim da igreja, havia alguns
vasos de flores que sua mãe Eda
havia comprado na feira. E com
todos bem enfileirado naquela
brisa refrescante da primavera,
Azuma lembrou da mãe que ele
não pôde reencontrar.
Viu sua mãe um pouco mais
nova, sorrindo, ali entre os
vasos. Então Azuma falou:
“Mamãe também gostava de
flores...” E ficou parado ali
como a brisa, lembrando de sua
mãe durante horas.
Yoshitomo, na maioria das vezes
estava fora, fazendo alguns
serviços para a igreja-mor e não
tinha tempo para sentar e ficar

- Mas, não sei quando exatamente poderemos realizar isso.
Pode ser que demore um pouco. Disse o Sr. Shirokihara.

E Tateo responde:
- Não há problema algum! Mesmo que demore, irei me

esforçar bastante, até que isso se concretize. Desde que eu era
mais novo, ir ao exterior missionar era o meu sonho. Pode
ser que eu esteja ficando um pouco careca, mas, na verdade
isto é uma careca de jovem!

Nas palavras de Tateo, o Sr. Shirokihara pensou estar
vendo a predestinação da família Maruoka. O Sr. Shirokihara,
viu como se Tateo estivesse falando agora a vontade de
Yoshitomo. Então, o Sr. Shirokihara disse:

- Então Sr. Maruoka, espero que se esforce objetivando o
missionamento no Brasil. Esta é a época em que a sede da
Tenrikyo está lançando incentivos e metas para o
missionamento ultramarino. Se ansiar seguir objetivando
firmemente, com certeza isso virá a acontecer. Certamente, a
igreja-mor ira fazer todos os planejamentos para o
missionamento, então, não precisa ficar preocupado.

Assim, ficou decidido que Tateo era um dos escolhidos
para o missionamento ultramarino.

O Sr. Shirokihara, presumia que como a familia Maruoka
tinha um tipo predestinação de gostar de sair ao mundo
afora, isso seria bastante proveitoso ou importante agora. Ou
seja, o espírito de direcionamento deles. Onde cada qual tem
ou não esse espírito direcionado. Além disso, Tateo tem
experiência na fé cristã. No Brasil, mais da metade da
população é da religião católica ou cristã. Se ele tem
conhecimento do catolicismo ou do cristianismo, então lá, ele
conseguirá fazer uma distinção do ensinamento cristão e do
ensinamento da Tenrikyo. E isso é uma coisa bastante
importante no missionamento ultramarino.

Em agosto de 1966, foi apresentado pelo chefe da igreja-
mor Honshiba, Sr. Akihiro Shirokihara o planejamento
missionário ultramarino e para a concretização desta, os
professores Mamoru Tanaka, Tateo Maruoka e Tsutomu Irie
foram encarregado de ir ao norte do Brasil para inspecionar
do local.

Na cidade de Belém, estado do Pará, Brasil, o filho mais
velho do Sr. Takashi Maruoka, Toru estava trabalhando no
ministério da agricultura. Subindo 800 km o Rio Amazonas,
chegando num lugar chamado Óbidos, Yuji, o segundo filho
de Takashi, tinha uma oficina de para concertos de motores
de navios. E ainda mais longe, na cidade de Juruti, se
encontrara ali os irmãos Azuma e Takashi.

Foi o reencontro de mais de 30 anos de Tateo com seus
irmãos. Os três se abraçaram e choraram de alegria.

Nessa ocasião, Tateo permanece no local, coletou as
informações do local e conversou com Azuma e Takashi
sobre os planos do missionamento futuro.

Tateo, na companhia de seus irmãos, se sentiu mais seguro
e confiante. E abraçando aquele desejo em seu peito, após
um mês, retorna ao Japão.



Reflexão para o Nioigake

Visita Doutrinária e Serviço Mensal no Shuudansho
Dia OUTUBRO Presença
17 Missa no Cidade Nova Shuudansho Kaityo-Fujin / Mie Maruoka
21 Missa no Laranjeira Shuudansho Kaityo / Kaityo-Fujin
23 Missa no Médici Shuudansho Leonardo Maruoka / Suely Maruoka
24 Missa no Santa-Izabel Shuudansho Fabio Maruoka / Cristina Maruoka
30 Missa no Equatorial Shuudansho Kaityo / Toshiya Maruoka

Memórias

 Lembranças – Por Toru Maruoka

O OUTRO LADO DE BEIJA FLOR

Quando somos crianças, nem sempre damos a devida
importância a tudo aquilo que nos cerca. Todavia, muita
coisa, mesmo inconscientemente, fica gravada em nossa
memória.

Quando comecei a escrever sobre o meu passado,
principalmente sobre a minha infância, me veio a lembrança,
uma arvore que se destacava no alto de uma montanha.

De Beija Flor, olhando para o outro lado do rio, lá no
fundo, bem distante existe uma montanha, ou seja, a Serra de
Juruti Mirí, como é conhecida. Quase no seu estremo, existia
uma arvore enorme, provavelmente uma samaumeira secular,
que se destacava. Ela era muito mais alta que as outras
arvores e parecia que estava sobre as demais, dando um visual
diferente, muito bonito e importante.

Essa serra pode ser vista de muito longe e o primeiro
ponto que se observava era justamente a enorme arvore.

Navegando no Rio Amazonas, descendo ou subindo esse
rio, e, ao se aproximar da ilha do Touro, logo se observava a
serra e nela, a arvore. Era uma visão muito bonita, mas,
infelizmente ficou incompleta, a tal arvore desapareceu. Nem
mesmo as arvores seculares resistem à ação do tempo, um dia
elas morrem. Foi o que aconteceu com essa samaumeira.

A serra permanece, mas as arvores nascem, crescem e
morrem.

Todos os seres vivos, animais ou vegetais, têm um período
de vida, mas também tem a capacidade de renovação.
Certamente, aquela samaumeira deve ter deixado muitas
sementes, muitos filhotes que hoje já devem estar crescidos e
quem sabe um dia uma outra arvore se destaque e fique igual
a que desapareceu. É a lei da vida.

Se por alguma ocasião, alguém perguntar a você: quando,
onde e quem são os seus pais, como você responderia?
Geralmente as pessoas respondem logo pela data de
nascimento e onde nasceu.

Porém, esta informação você não adquiriu logo quando
nasceu. São os pais que lhes ensinaram e é o que você ouve
desde criança e acredita nesta realidade.

Mas, se não soubermos da nossa origem, ficaremos
preocupados, aflitos, e vulneráveis em relação a isso.

Por sabermos da nossa origem, e saber quem são os
nossos pais e irmãos, nós crescemos em um ambiente que
nos proporciona amor e confiança. Conhecendo a nossa
origem podemos decidir a nossa própria situação e encontrar
o nosso próprio caminho.

É dito que todos do mundo somos irmãos. Então, porque
todos não sabem a verdadeira razão desta frase?

Por não saber a verdadeira razão, mesmo que todos digam
que uns precisam ajudar os outros, na realidade todos não
conseguem se ajudar mutuamente por não saberem essa
verdadeira razão da salvação do próximo (como irmãos).

Mesmo que faça qualquer coisa, se não tiver o
conhecimento da origem, tudo vai parecer como se estivesse
flutuando na água, ou seja, você não conseguirá decidir a sua
própria situação na vida. Dessa forma, deveríamos saber o
quão importante é sabermos da nossa origem. Pois, conhecer
a origem, significa conhecer o Parens de toda a humanidade.

Assim, sabendo a razão e a origem, aos poucos
solucionaríamos o porquê de termos nascido dessa forma.

Porém, o ser humano só compreenderá sua existência
quando o nosso criador Deus-Parens aparecer e nos ensinar.
Mas, para que os homens possam desfrutar a verdadeira vida
plena de alegria, Deus-Parens tem nos ensinado que é
necessário tomarem consciência da intenção original da
nossa criação, essa e a base da razão. Com a intenção de
incentivar o nosso sentimento de fraternidade e amor,
dando-nos a convicção de que todos os homens são filhos,
acordando-nos para a verdade de que somos todos irmãos,
remodelando o mundo àquele em que o Parens e nós
desfrutaremos juntos num circulo familiar à vida plena de
alegria e felicidade. Essa é a verdadeira vontade de Deus-
Parens.

Portanto, devemos viver o dia-a-dia com o sentimento de
alegria e gratidão, não fazendo os outros sofrerem por nossa
própria satisfação, e progredindo espiritualmente salvando o
próximo, isso é a verdadeira realização da vida plena de
alegria a felicidade.

Nós fomos criados por Deus-Parens, é natural sermos
todos irmãos. Então, não existe algo mais natural que salvar
o próximo.

necessário tomarem consciência da intenção original da
nossa criação, essa e a base da razão. Com a intenção de
incentivar o nosso sentimento de fraternidade e amor,
dando-nos a convicção de que todos os homens são filhos,
acordando-nos para a verdade de que somos todos irmãos,
remodelando o mundo àquele em que o Parens e nós
desfrutaremos juntos num circulo familiar à vida plena de
alegria e felicidade. Essa é a verdadeira vontade de Deus-
Parens.

Portanto, devemos viver o dia-a-dia com o sentimento de
alegria e gratidão, não fazendo os outros sofrerem por nossa
própria satisfação, e progredindo espiritualmente salvando o
próximo, isso é a verdadeira realização da vida plena de
alegria a felicidade.

Nós fomos criados por Deus-Parens, é natural sermos
todos irmãos. Então, não existe algo mais natural que salvar
o próximo.

 CONHECER A ORIGEM



Colocação dos Participantes do Serviço Mensal do Mês de Setembro
SAISHU SASHIZUGATA KOSHA 1-2 SANJYA
Kaityo Fabio Leonardo / Toshiya John

HASSOKUGAKARI

1-Woltaire 2-Woylle 3-Anderson 4-Josemilson 5-Yuji 6-John
SUWARIZUTOME ZEN-HAN KOU-HAN

Jikata Fabio Leonardo Fabio

Te - odori

Kaityo Fabio Leonardo
Toru Josemilson Anderson

Eduardo Toshiya Kohata
Kaityo-Fujin Suely M Kaityo-Fujin

Toshio Yasunaga Mie M Mônica
Takeda Ishikawa Aline

Fue Toshiya Jonh Woltaire
Tyanpón Yuji Lílian Emile
Hyoushigi Donato Juares Alan

Taiko Woylle Edu Jonh
Surigane Anderson Goreth Yuji

Kozutsumi Alan Woltaire Josemilson
Koto Aline Iracema Iracema

Shamisen Matsui Mie Y. Rosiane
Kokyu Suely M. Mika Y. Mie Y.

Palestrante do Mês

Palestra – Japonês Kaityo Palestra – Português Mônica

Colocação dos Participantes do Serviço Mensal do Mês de Novembro
SAISHU SASHIZUGATA KOSHA 1-2 SANJYA

Kaityo Fabio Leonardo / Toshiya Alan

HASSOKUGAKARI

1-Woltaire 2-Woylle 3-Anderson 4-Josemilson 5-Yuji 6-John

SUWARIZUTOME ZEN-HAN KOU-HAN

Jikata Rev. Michiaki Maruoka Leonardo Fabio

Te - odori

Kaityo Fabio Leonardo

Toru Josemilson Anderson

Eduardo Toshiya Alan

Kaityo-Fujin Suely M Kaityo-Fujin

Toshio Yasunaga Mie M Mônica

Takeda Aline Cristina

Fue Rev. Satoshi Shirokihara Jonh Woltaire

Tyanpón Kohata Lílian Emile

Hyoushigi Donato Juares Alan

Taiko Woylle Edu Jonh

Surigane Anderson Goreth Yuji

Kozutsumi Alan Woltaire Josemilson

Koto Aline Iracema Maciene

Shamisen Matsui Mie Y. Rosiane

Kokyu Suely M. Mika Y. Mie M.

Palestrante do Mês

Palestra – Japonês Rev. Michiaki Maruoka Tradução Cristina M.



Colocação dos Participantes do Serviço Mensal do Mês de Setembro
SAISHU SASHIZUGATA KOSHA 1-2 SANJYA
Kaityo Fabio Leonardo / Toshiya John

HASSOKUGAKARI

1-Woltaire 2-Woylle 3-Anderson 4-Josemilson 5-Yuji 6-John
SUWARIZUTOME ZEN-HAN KOU-HAN

Jikata Fabio Leonardo Fabio

Te - odori

Kaityo Fabio Leonardo
Toru Josemilson Anderson

Eduardo Toshiya Kohata
Kaityo-Fujin Suely M Kaityo-Fujin

Toshio Yasunaga Mie M Mônica
Takeda Ishikawa Aline

Fue Toshiya Jonh Woltaire
Tyanpón Yuji Lílian Emile
Hyoushigi Donato Juares Alan

Taiko Woylle Edu Jonh
Surigane Anderson Goreth Yuji

Kozutsumi Alan Woltaire Josemilson
Koto Aline Iracema Iracema

Shamisen Matsui Mie Y. Rosiane
Kokyu Suely M. Mika Y. Mie Y.

Palestrante do Mês

Palestra – Japonês Kaityo Palestra – Português Mônica

Colocação dos Participantes para o Serviço Mensal do Mês de Novembro
SAISHU SASHIZUGATA KOSHA 1-2 SANJYA

Kaityo Fabio Leonardo / Toshiya Alan

HASSOKUGAKARI

1-Woltaire 2-Woylle 3-Anderson 4-Josemilson 5-Yuji 6-John

SUWARIZUTOME ZEN-HAN KOU-HAN

Jikata Rev. Michiaki Maruoka Leonardo Fabio

Te - odori

Kaityo Fabio Leonardo

Toru Josemilson Anderson

Eduardo Toshiya Alan

Kaityo-Fujin Suely M Kaityo-Fujin

Toshio Yasunaga Mie M Mônica

Takeda Aline Cristina

Fue Rev. Satoshi Shirokihara Jonh Woltaire

Tyanpón Kohata Lílian Emile

Hyoushigi Donato Juares Alan

Taiko Woylle Edu Jonh

Surigane Anderson Goreth Yuji

Kozutsumi Alan Woltaire Josemilson

Koto Aline Iracema Maciene

Shamisen Matsui Mie Y. Rosiane

Kokyu Suely M. Mika Y. Mie M.

Palestrante do Mês

Palestra – Japonês Rev. Michiaki Maruoka Tradução Cristina M.



Colocação dos Participantes da Cerimônia Religiosa em Intenção às Almas
MISSA CULTO ÀS ALMAS

SAISHU KOSHA 1-2 SANJYA Nome da pessoa
retornada Tempo Retornado

Kaityo Leonardo / Fabio Alan
ZEN-HAN KOU-HAN Hatsuyuki Tanaka 1 ano

Jikata Leonardo Fabio Fukumi Monma 1 ano

Te - odori

Kaityo Leonardo Shigeru Seto 1 ano
Josemilson Anderson Akira Matsui 3 ano

Toshiya Kohata Takashi Maruoka 4 ano
Kaityo-Fujin Suely M Azuma Maruoka 7 ano

Mie M Rosiane Yoshihiko Maruoka 8 ano
Aline Iracema Fusako Seto 13 ano

Fue Jonh Woltaire Midori Maruoka 17 ano
Tyanpón Lílian Edu Keiko Yasunaga 19 ano
Hyoushigi Yuji Alan Takashi Miyagawa 22 ano

Taiko Edu Jonh Hakobu Yasunaga 27 ano
Surigane Anderson Yuji Tateo Maruoka 32 ano

Kozutsumi Alan Josemilson Yukio Maruoka 37 ano
Koto Iracema Aline Iwano Yasunaga 37 ano

Shamisen Cristina Matsui Umpei Yasunaga 43 ano
Kokyu Mika Y. Mie Y. Kosuke Matsui 45 ano

Palestrante da Missa Cristina Maruoka Komatsu Matsui 49 ano


