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COMENTÁRIOS INICIAIS DE BOAS VINDAS

Estamos dando as Boas Vindas a todos os fiéis e participantes da Igreja
Tenrikyo Amazônia nesta Missa Mensal do mês de Agosto. Em especial,
porque estamos entrando em uma nova etapa nesta Igreja. Retomando
este instrumento de comunicação e inaugurando a sala de recepção e
escritório da Igreja. Visando ainda os 130 Anos de Ocultamento Físico de
Oyassama no Ano de 2016, estaremos realizando algumas atividades de
divulgação dos ensinamentos e atividades sócio assistencial à população
de nosso Estado. Por isso “CONTAMOS COM A FORÇA DE TODOS!”

NOTÍCIAS E COMUNICADOS DO MÊS

Leia é importante!

 MISSA DE 01 ANO DE FALECIMENTO: Após a realização da Missa
Mensal do Mês de Agosto, será celebrado a Missa de 01 Ano de
Retornamento do Senhor TAKAYUKI NOBUMASSA. Portanto,
convidamos a todos os presentes a participar desta homenagem a pessoa
que muito se dedicou neste caminho;

 CURSO DA DOUTRINA DE UM MÊS: No mês de julho, LEANDRO
MARUOKA, ÊNYA E WOILLE MASSAKI tendo como responsável o
Senhor NORIKUNI NAKAMOTO. Participaram do Curso sobre a
Doutrina do Tenrikyo em Dendotyo – Baurú (SP). Destacamos a
participação do Senhor Norikuni na CARAVANA DO ARAKITORYO
percorrendo Mato Grosso e Minas Gerais onde divulgaram a Doutrina e
realizaram HINOKISHIN. PARABÉNS aos jovens pela coragem e força
de vontade nos estudos da Doutrina e ao Norikuni pela oportunidade e
coragem em desbravar em regiões distantes.

 BAZAR DE USADOS DA IGREJA TENRIKYO AMAZÔNIA: Não se
esqueça de contribuir com objetos usados para realização do BAZAR DE
DEZEMBRO que realizamos todo ano. Já estamos recebendo doações!

UM SUCESSO DE TODOS

A Igreja Tenrikyo Amazônia
parabeniza e agradece a
todos que contribuíram para
que a RIFA fosse um
sucesso. Conseguimos
arrecadar recursos
necessários para organizar
e equipar uma
sala/escritório da Igreja
(foto). Atingimos assim a 1ª
meta.

A meta seguinte é a
organização da sala para
realização das atividades
sócio assistenciais da Igreja
que já estamos dando
início. Graças ao esforço e
cooperação de todos!

“Qualquer coisa que se realiza
é tudo de Tsukihi, da dedicação
sincera à salvação verdadeira.”

Of. VI – 130



“O que estão pensando ser este Serviço? É somente o preparo
de todas as salvações. Não julguem ser esta salvação só para o
presente. Isto será o registro para todo sempre.” Ofudessaki

UMA BREVE REFLEXÃO SOBRE O TENRIKYO

A palavra TENRIKYO significa resumidamente – A razão de tudo que
existe entre o céu e a terra. Ou seja: a origem da nossa existência. Deus
Parens criou o mundo e o seres humanos com um objetivo: A Vida Plena
de Alegria e Felicidade. Onde todos os seres (homens e a natureza em

geral) vivessem em harmonia como uma verdadeira família. Neste viver feliz, Deus Parens congratularia e também
viveria feliz. Emprestou-nos o corpo físico e nos deu liberdade espiritual ou seja, o poder de decisão. Porém cada
decisão teria as suas implicações se fossem utilizadas de maneira a prejudicar o objetivo original: Viver como irmãos
que somos e trabalhar para construção de um mundo de real felicidade.

Entretanto, nós começamos a desviar-nos deste objetivo. Começamos a acumular “poeiras espirituais”. Estas poeiras
foi uma maneira alegorizada que Deus utilizou para referir-se as nossas condutas errôneas ou seja, condutas que
ferem os ensinamentos passados através de Oyassama – a Fundadora do Tenrikyo e sacrário de Deus Parens. O
acúmulo destas poeiras são responsáveis pelo surgimento dos problemas físicos e espirituais. É a maneira com que
Deus nos adverte e solicita que estas poeiras sejam removidas para evitar sofrimentos futuros. Mas através do seu
amor paternal, Deus Parens nos possibilitou o espargimento destas poeiras através das cerimônias diárias e mensais,
as Bênçãos do Sazuke, os ensinamentos da Doutrina do Tenrikyo.

Esta missa de hoje é dividida em três etapas. Inicialmente, após a cerimônia da leitura de abertura introdutória, na
primeira etapa temos a parte do Hino Sagrado em que solicitamos a Deus que nos ajude a espanar as poeiras, Deus
então nos expõe sobre a razão da criação dos homens e depois juntos solicitamos a limpeza de nosso espirito. Na
segunda e terceira etapas, a Dança Sacra com os cânticos explanando os ensinamentos de maneira mais profunda.
Que poderá ser estudado nos impressos dos Hinos disponíveis durante a missa. Cada gesto da dança tem um
significado relacionado aos ensinamentos. Foi ensinado por Oyassama para que os ensinamentos pudessem ser
melhor compreendidos. Os instrumentos também tem significado relacionados às providências divinas que nos mantem
vivos diariamente. Os alimentos ofertados nos altares é uma maneira de agradecer pelos alimentos disponíveis em
nosso dia a dia. O espelho nos altares significam de como deveremos nos portar. Tudo que observamos em nosso
próximo também está em nós. Portanto, devemos nos corrigir em primeiro lugar antes de fazer uma crítica aos outros.
Os três altares representam simbolicamente: no centro – Deus Parens, no lado direito – Oyassama (a Fundadora) e no
esquerdo – Nossos antepassados. O Tenrikyo ensina que devemos muito aos nossos antepassados, portanto, eles
também estão representados nos altares.

LEMBRETE A TODOS OS PARTICIPANTES: Missa mensal da Igreja Tenrikyo Amazônia é sempre no 1º
Domingo de cada mês às 10:00 horas.



COMUNICADO IMPORTANTE

No dia 13 e 14 de setembro de 2014 a Associação Feminina do Tenrikyo no Brasil (FUJINKAI) estará
comemorando sessenta anos de fundação e contará com a presença da Presidente da Associação Mundial
do Tenrikyo Senhora Harue Nakayama durante a cerimônia oficial. Portanto será uma ocasião muito

especial e proprícia para acumularmos virtudes e merecimentos. Estamos convocando todos para que façam o máximo
de esforço para também participar desta cerimônia.

LOCAL E DATA DO EVENTO

Dia: 13 e 14 de setembro de 2014        Local: Dendotyo Baurú – São Paulo

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

Endereço: Travessa Tenri Nº 02 (BR 316 – KM 03) Coqueiro – Ananindeua / Pará

CEP  67113 – 120

SITE: http://tenrikyoamazonia.com.br

Email: igreja@tenrikyoamazonia.com.br ou igrejatenrikyo@outlook.com


