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COMENTÁRIOS INICIAIS
MÊS DE NOVEMBRO!

RELEMBRANDO
A Igreja Tenrikyo Amazônia informa
que no dia 30 deste mês estará
realizando um 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.

Estamos dando as Boas Vindas a todos os fiéis e participantes da
Igreja Tenrikyo Amazônia nesta Missa Mensal do mês de Novembro,
em especial, porque estamos numa época de oportunidades para
acumularmos virtudes. Portanto, convocamos todos os fiéis e amigos
desta Igreja a participarem da FEST – FEIJOADA no dia
30/11/2014 e do BAZAR BENEFICENTE no dia 14/12/2014
como parte dos eventos preparativos para os

130 Anos de

Ocultamento Físico de Oyassama em 2016.
NOTÍCIAS E COMUNICADOS DO

MÊS

VISITA DOUTRINÁRIA: Nos dias 20 e 21 do mês de outubro
a Casa de Divulgação de Itajaí – Santa Catarina recebeu a
visita doutrinária do Kaityossan e Okussan desta Igreja. Esta Casa de
Divulgação é cuidada pela Sra. Milena Rissa e Enzo Narita. Esta visita
fez parte da programação da igreja como preparativo para os 130
Anos de Ocultamento Físico de Oyassama em 2016.

“Quando escavarem
verdadeiramente esta raiz,
O caminho se tornará realmente
promissor.

NÃO SE ESQUEÇA! ESTÁ PRÓXIMO.

Ofudessaki V: 66

“A base deste mundo é o céu. O
centro do céu é Tsukihi. O centro
do corpo humano são os olhos. O
centro do ser humano é a pureza
do espirito, os olhos do espirito.”
Episódios da Vida de Oyassama.

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. No dia 16 de novembro – Domingo estaremos
organizando as doações recebidas para este bazar. Solicitamos a
colaboração e presença de todos nesta ocasião.

BAZAR DA PECHINCHA será no dia 14 de
dezembro! LOGO, JÁ ESTÁ EM CIMA DA HORA.

Vamos correr ! ! !

UMA BREVE REFLEXÃO SOBRE OS ENSINAMENTOS DO TENRIKYO
“Se faço explanações tão insistentes, é porque desejo unicamente a
salvação de todos. Se todas as pessoas entenderem depressa e
sinceramente do íntimo dos seus corações, Desde então, Tsukihi
governará todas as coisas e fará todas as salvações.”
Ofudessaki, VII: 25 – 28

Issa, esposa de Yohei Yamamoto da Vila de Kurahashi, em Yamato, recebeu uma
maravilhosa salvação em 1882, quando estava com 40 anos de idade. Obtivera a graça da cura
completa da doença das pernas que sofria por longos anos, quando conseguiu ficar de pé,
estalando todas as articulações.
Entretanto, as mãos tremiam um pouco e não melhoravam de modo algum. Era caso de
pouca importância, porém, isso a angustiava. Assim, regressou a Jiba no verão de 1884 e,
apresentando-se a Oyassama, mostrou-lhe as mãos trêmulas e solicitou: “Gostaria que lançasse
o seu sopro.” Então Oyassama lhe explicou:
“Lançar o sopro é muito fácil, mas se pensar que você foi salva da perna, esse
pequeno tremor das mãos

não tem qualquer

incoveniência. Em vez de

ser

completamente curada é melhor que fique com um pequeno tremor, assim poderá
entender bem a predestinação das vidas anteriores e não esquecerá nunca a graça
recebida. Isso é a verdadeira salvação. Todos desejam a salvação completa, mas o
importante é a virtude que conduz a verdadeira salvação.
Em lugar de lançar o sopro, empresto-lhe este livro. Peça a alguém para copiar
e leia constantemente.”
Assim, emprestou-lhe todos os 17 volumes do Ofudessaki. Desde então o tremor das
mãos deixou de ser um incômodo para Issa. Leu por toda vida o Ofudessaki copiado por seu pai e
divulgou fervorosamente a Fé a toda pessoa que encontrava, vivendo até os 89 anos de idade.

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

A importância da FAMÍLIA em nossas
vidas
A gente nasce, cresce e vive numa família. temos o
nosso pai, nossa mãe e nossos irmãos. Sabem POR
QUÊ DEUS PARENS nos fez nascer neste lugar e
nesta família? É porque temos alguma ligação com elas. Por isso, temos
que cuidar bem deles e principalmente – ser obedientes e carinhosos. Só
assim conseguiremos A VIDA PLENA DE ALEGRIA E FELICIDADE – O
YOOKIGURASHI! Portanto, aqui estão algumas maneiras de fazermos os
nossos pais felizes.

VIVER EM HARMONIA

ESTUDAR

AJUDAR EM CASA
Nunca se esqueçam disto, criançada. Através de nossas famílias é que
Deus Parens nos orienta para crescermos e vivermos felizes quando
formos adultos. Só assim Deus estará protegendo você e seus pais e seus
familiares.
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