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COMENTÁRIOS INICIAIS
MÊS DE DEZEMBRO!

RELEMBRANDO
A Igreja Tenrikyo Amazônia informa
que no dia 30 deste mês foi
realizado o FEST YOOKI TENRI na
modalidade de FEST-FEIJOADA
como parte de um conjunto de
eventos com objetivo de arrecadar
fundos para dar continuidade na
construção do prédio em que
funcionará a Escola de Língua
Japonesa e demais atividades
sociais da Igreja (Pág. 2,3).

“Levantar cedo, ser honesto e
trabalhador.
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mérito

de

uma

grande

entre

ser

acordado e acordar os outros de
manhã. Trabalhar e falar bem dos

Estamos dando as Boas Vindas a todos os fiéis e participantes da
Igreja Tenrikyo Amazônia nesta Missa Mensal do mês de Dezembro;
em especial, porque estamos numa época de oportunidades para
acumularmos virtudes. Agradecemos a todos pela participação na
FEST – FEIJOADA realizada no dia 30/11/2014 com doações de
prêmios para o bingo, material para feijoada e trabalho voluntário
incansável para que este evento pudesse acontecer. Solicitamos esta
mesma força de vontade para a realização do BAZAR
BENEFICENTE no dia 14/12/2014 que também faz parte dos

130 Anos de Ocultamento Físico de
Oyassama em 2016. Nosso Muito Obrigado!!
eventos preparativos para os

NOTÍCIAS E COMUNICADOS DO

MÊS

MISSA DE 01 ANO DE RETORNAMENTO. Neste domingo após
a Missa Mensal de Dezembro, estaremos realizando a Missa de 01
Ano de Retornamento Físico da Sra. Nobumassa. Ela juntamente com
seu falecido esposo foi uma fiel muito assídua e querida desta Igreja.
Sempre sorrindo e cumprimentando as demais pessoas presentes.
Gostaríamos de expressar os nossos sentimentos a todos os familiares
e também dizer que ela nos deixou muitas saudades.

NÃO SE ESQUEÇA! SERÁ
NO PRÓXIMO DOMINGO.

torna-se uma mentira. Trabalhar

BAZAR DE USADOS DA IGREJA TENRIKYO
AM AZÔNIA: Não se esqueça de contribuir com objetos usados para o
BAZAR DE DEZEMBRO que realizamos todo ano. Solicitamos a
colaboração e presença de todos nesta ocasião. AINDA TEM
TEMPO!!!!!

um

BAZAR DA PECHINCHA será no dia 14 de

outros

sem
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notado

é
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pratica

isto
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mesmo
mais

sabendo

após

ter

trabalhado, não é ambição, é o
verdadeiro trabalho.”

Episódios da Vida de Oyassama.

dezembro! LOGO, JÁ ESTÁ EM CIMA DA HORA.

Vamos correr ! ! !

NOTÍCIAS DO “ I FEST YOOKI TENRI – FEIJOADA 2014 “
No dia 30 de novembro aconteceu como anunciado o I FEST YOOKI – TENRI com o FEST FEIJOADA onde
todos os fiéis unidos num só objetivo, realizaram doações de prêmios, material para confeccionar a feijoada, outras
comidas e sobremesas para serem vendidas e arrecadarmos fundos para terminarmos a construção do prédio que irá
abrigar a Escola de Língua Japonesa e demais atividades sociais que a Igreja Tenrikyo Amazônia irá desenvolver daqui
por diante . Desde duas semanas antes os preparativos foram iniciados de forma intensiva com a confecção de bolsas
do KIT FEST, através de Hinokishin. A todas estas pessoas incansáveis, agradecemos pela colaboração e esforço para
que este evento pudesse acontecer.
HINOKISHIN DOS PREPARATIVOS PARA A REALIZAÇÃO DO FEST YOOKI TENRI - FEIJOADA

Arrumação do ambiente

Preparo das comidas

Feijoada

REALIZAÇÃO E ATIVIDADES DO FEST YOOKI TENRI - FEIJOADA

Entrega de comidas e sobremesas

Recepção e Entrega dos KITs

Assando os Churrasquinhos

Salão do FEST YOOKI FEIJOADA

Venda de camisas

Banda FLOREST

Venda de fichas para comidas e bebidas

Grupo de Pagode

Realização do Bingo

Contagem dos Números

Prof. Jesus servindo a todos com muito carinho

A Ruth sinalizando que ganhou

Uma pausa para o almoço

Este evento foi um fato inédito na Igreja Amazônia. Foi resultado da união e força de vontade de todos os fiéis
que juntos, decidiram realizar uma atividade para angariar fundos para construção do local necessário para a
concretização dos Projetos Sociais já planejados e que possibilitarão, futuramente, uma maior divulgação dos
ensinamentos do Tenrikyo e acima de tudo, a concretização de um começo da Vida Plena de Alegria e Felicidade, onde
conseguiremos ajudar nossos irmãos a terem melhores chances nesta vida.
À todos da Igreja e principalmente, ao Kaityossan e a Okussan, nosso muito obrigado por deixarem que nós,
“inexperientes como somos”, arquitetar, realizar e acima de tudo, colaborar para que este evento pudesse ser
realizado. A todos que colaboraram comprando, doando ou buscando doações, MUITO OBRIGADO, sem voces este
evento nem teria saído do papel. Quanto as falhas, serão útéis para o sucesso do próximo FEST YOOKI TENRI.
Portanto, considerem-se vencedores e colaboradores de uma nova fase. Conseguimos também divulgar o nome de
nossa religião e certamente Deus-Parens deve estar satisfeito também.

DIVERSÃO DAS CRIANÇAS NO FEST YOOKI

As crianças tiveram à disposição os brinquedos: PULA-PULA e CASINHA DE BOLINHAS. UMA ALEGRIA!!!

UMA BREVE REFLEXÃO SOBRE OS ENSINAMENTOS DO TENRIKYO
“Tal

como os humanos pensam nos filhos, preocupo-me também

com o caminho temeroso e perigoso. Sem saber disso, todas as
pessoas, cada qual está vivendo negligentemente. Saibam que
Tsukihi governa todas e quaisquer coisas deste mundo, igualmente.”
Ofudessaki, VII: 09 – 11

SUPERANDO AS DIFICULDADES

Certa vez, Tokiti Izumita deparou-se com três assaltantes no Passo Jussan. Nesta ocasião,
veio-lhe a mente a razão da coisa emprestada e tomada emprestada, que lhe fora ensinada.
Assim, tirou o sobretudo e também o quimono e, pondo em cima a carteira de dinheiro, ajoelhouse corretamente no chão, e disse: “Tenham a bondade de levar tudo.” Ao levantar a cabeça,
não viu nem a sombra dos assaltantes. Tinham ido embora sem roubar-lhe nada, assustados com
sua excessiva obediência. Então, Izumita vestiu-se de novo e chegando a Jiba apresentou-se a
Oyassama, que lhe disse:
“Quantas dificuldades veio superando! Entrego-lhe o Sazuke do Ashiki Harai,
porque conseguiu alcançar a harmonia, inclusive entre os seus. Receba-o.”
Assim, Oyassama entregou-lhe o Sazuke. Isto porque Izumita conseguiu entender e
colocar em prática os ensinamentos divinos de maneira correta e espontânea. Ele chegou ao
nível de entender que tudo o que acontece em nossa vida tem um significado. Nada é por acaso.
Temos a predestinação e o uso incorreto de nosso espirito que nos leva a ter que contrair dívidas
que serão pagas das mais diversas formas. Esta é a razão de todas as coisas boas ou más que
nos acontecem em nosso dia a dia. Vamos refletir !

ATENÇÃO !!!!!!
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 teremos a
Missa Especial de Ano Novo.
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