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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 Outubro.
Em especial, porque estamos numa época de oportunidades para
acumularmos virtudes e ao mesmo tempo estamos recebendo a visita
doutrinária do Prof. Ryuti Takemae da Igreja de S. Miguel – SP como

parte dos eventos preparativos para os 130 Anos de Ocultamento Físico de
Oyassama em 2016 organizado pela Sede. Agradecemos pela presença e

oportunidade de contar com o enriquecimento espiritual que estamos
recebendo através da palestra que será proferida. “PORTANTO,
APROVEITEM BEM ESTA OPORTUNIDADE DE HOJE!”

NOTÍCIAS E COMUNICADOS DO MÊS

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

NNÃÃOO SSEE EESSQQUUEEÇÇAA!! EESSTTÁÁ
PPRRÓÓXXIIMMOO..

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.

BBAAZZAARR DDAA PPEECCHHIINNCCHHAA será no dia 14 de

dezembro! LOGO, JÁ ESTÁ EM CIMA DA HORA.

MÊS DE OUTUBRO!
RELEMBRANDO

A Igreja Tenrikyo Amazônia
comunica e parabeniza a todos
pela participação de 17 fiéis desta
Igreja no evento da Assembleia Geral
Comemorativa dos 60 Anos de Fundação do
Fujinkai do Brasil – Dendotyo (Baurú –
SP) em 13/09/2014. Certamente
que Oyassama e Deus Parens
muito se alegraram com esta
manifestação. Tudo foi muito
especial e alegre. A cerimônia
religiosa, a harmonia de todos os
fiéis, a brilhante palestra proferida
pela ilustre Profa. Miyoe Miyamori
que expos com simplicidade e
grande significado a importância
da fé e da humildade em nossa
vida diária para manter a harmonia
em nosso lar. Mais notícias na pg.3

“Pessoas deste Caminho,
eduquem, façam crescer, com o
mesmo espirito, sem fazer
distinção, os filhos dos outros e
os seus.”
Shimbashira I concedido a Ass. Feminina

LEIA É IMPORTANTE!



UUMMAA BBRREEVVEE RREEFFLLEEXXÃÃOO SSOOBBRREE OOSS EENNSSIINNAAMMEENNTTOOSS DDOO TTEENNRRIIKKYYOO

“Originalmente, este mundo foi um mar de lama. Tsuki Hi ou Deus Parens,

julgando insípida esta situação caótica, teve a ideia de criar os seres
humanos e compartilhar da sua alegria, vendo-os viverem felizes e plenos
de júbilo.”

“Razão da Origem” Doutrina do Tenrikyo

ENTENDENDO A RAZÃO DA ORIGEM EM NOSSAS VIDAS

Assim se inicia a história da Razão da Origem. O início do mundo humano foi um mar de
lama. Deus Parens se fez presente no trabalho de Tsuki hi (Lua e Sol), desejou ver a felicidade
dos seres humanos e compartilhar dessa alegria. Buscou então os protótipos e instrumentos
representativos das providências básicas. Iniciou assim o seu trabalho providencial para conceber
os seres humanos.

Esta é a história que relata o trabalho original de Deus Parens, que encerra o significado
da vida humana e que orienta sobre a realização da salvação dos homens. Esta história nos é
contada repetidamente.

Devemos assimilar os seus ensinamentos, e através das experiências vividas no dia a dia,
compreender o mundo das providências, aqui indicado como “mar de lama”.

Devemos viver e interpretar o momento presente à luz da história da razão da oorigem.

“Devem explicar a Razão da origem, dizendo o quanto foi maravilhoso ter iniciado este
Caminho sem nnenhum modêlo formal” Ossashizu de 12/5/1898

Conforme esta indicação, devemos retornar ao momento da origem dos seres humanos e
refletir sobre a razão da existência de cada um. Quando se fala em “mar de lama” ou “nenhum
modelo formal”, não significa apenas o momento do início do mundo. Significa também a nossa
vida no presente, que existe e se fundamenta na Razão da Origem. Quando percebermos o
mundo das providências que é este “mar”, a nossa vida começará a mudar. Temos na segunda
parte do Mikagura-Uta:

“Modelando pela terra e céu do mundo, tenho criado marido e mulher. Isto é o princípio do
mundo”

Este Cântico e os seus movimentos das mãos representam a essências da razão da
origem. É ensinado que Deus Parens desejou ver os seres humanos viverem a vida plena de
alegria compartilhar com eles dessa felicidade. Vivemos porque somos vivificados e desejamos
mais que tudo, atingir a vida plena de alegria. Por que este é o objetivo da humanidade.

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



NNOOTTÍÍCCIIAASS DDAA CCOOMMEEMMOORRAAÇÇÃÃOO DDOOSS 6600 AANNOOSS DDOO FFUUJJIINNKKAAII

A Caravana com 17 fiéis da Igreja Tenrikyo Amazônia que rumou ao Dendotyo para participar das

Comemorações dos 60 Anos do Fujinkai do Brasil, chegou com saúde e sem nenhum imprevisto. Ficando alojado e

distribuídos em dois dormitórios. O evento estava muito bem organizado e todos conseguiram realizar as atividades

previstas com objetividade. Havendo crescimento religioso, cultural e diversão. Tudo isso muito bem dosado.

A Igreja Amazônia teve participação especial com a leitura da mensagem de abertura do evento religioso dos

60 Anos pela Okussan e participação no recital de Koto junto com Sanae Maruoka e a Professora Ota nas atividades

artísticas realizada após a cerimônia Religiosa.

As crianças que fizeram parte da caravana também se divertiram muito. A organização colocou um parquinho

para a diversão da criançada. Muito boa a estrutura disponibilizada pelos organizadores. Os participantes da caravana

também tiveram oportunidade de realizar o hinokishin na cozinha com a montagem de  2.000  unidades de Bentô. Foi

gratificante as atividades realizadas em conjunto e na mais pura harmonia.  A noite foram montadas várias barracas de

comidas japonesas e lembrancinhas.

Depois do encerramento das comemorações, uma equipe composta por cinco pessoas: Suely Michiko,

Iracema, Yumi e Yurie e Cristina Maruoka realizaram a visita doutrinária em Cabo Frio – RJ e Belo Horizonte – MG,

com a realização da Cerimônia Mensal e palestra de esclarecimentos, divulgação e convite para as comemorações dos

130 Anos de Ocultamento Físico de Oyassama em 2016.  Agradecemos pela recepção agradabilíssima que tivemos nas

respectivas Casas de Divulgação.



A importância das palavras em nossas vidas

* RESPOSTAS CRUZADINHAS DO MÊS DE SETEMBRO
Vertical: 1.Miki, 2.Flauta, 3.Abril, 4.Lua, 5. Bem, 6. Jiba
7. 2016

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

O ar que liberamos de nossa boca se transforma
em som, se transforma em palavras e é entendida
pelas outras pessoas. Pensando assim, podemos
entender que o fato de conversarmos com nossos
amigos, com nosso pai ou nossa mãe é tudo
graças a DEUS – PARENS. Para vivermos
alegremente todos os dias, as palavras são muito
importantes. Deus Parens se alegra muito quando
falamos palavras de agradecimento, palavras de
alegria e amáveis.

Se todas as pessoas do mundo usassem sempre palavras
para alegrar e incentivar os outros com certeza teríamos um
ambiente transbordante de contentamento. Uma simples
palavra sua tem a força de animar um amigo. Por isso,
vamos todos nos esforçar para usar palavras que
contentem a Deus – Parens.
PPOORR IISSSSOO GGAARROOTTAADDAA VVAAMMOOSS AAPPRREENNDDEERR AA UUSSAARR AASS PPAALLAAVVRRAASS.. ÉÉ
MMUUIITTOO IIMMPPOORRTTAANNTTEE!! PPEERRDDEERR EESSTTAA GGRRAAÇÇAA DDEE DDEEUUSS EE FFIICCAARR SSEEMM
VVOOZZ ÉÉ MMUUIITTOO TTRRIISSTTEE..

JJáá ppeennssoouu eemm ssóó oouuvviirr ee
nnããoo ppooddeerr ffaallaarr nnaaddaa !!!!!!!!


