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Em nosso dia-a-dia, nos
preocupamos em resolver vários tipos
de problemas. Fazemos as atividades
da salvação universal para que as
pessoas com problemas físicos que
sofrem com a doença, venham a ser
salvas o mais breve possível. Mas,
devido os esforços da pessoa ter

limites bastante curtos, mesmo fazendo as atividade e o
Osazuke ,frequentemente, se não houver a evidencia do esforço
do acumulo de  virtudes ou prova de sua dedicação, mostrando
sua sinceridade verdadeira para com Deus, creio que será pouco
provável o seu sucesso.

Em momentos difíceis, em quem ou em que a pessoa irá
confiar? Em seu dinheiro ou em médicos e remédios? Ou será
que a pessoa irá confiar a sua atual situação a Deus? Acho que é
em momentos assim que o nosso espírito de dedicação única a
Deus é testado por Deus-parens.

Creio que devemos estar sempre amparado em Deus-Parens,
impregnando em si, o espírito de crer acima de tudo na força
divina. E diante de qualquer situação, partindo de sua própria
vontade, procurar saber o que fazer e refletir para receber a
graça.

Recentemente, refletindo sobre isso, comecei a achar que
para alcançar a graça, é importante regressar a terra parental,
reverenciar o serviço da salvação universal e também, ir
reverenciar o serviço mensal da igreja da qual é filiada. Pois são
os fundamento e base de toda a graça desejada. É importante
também, nos costumes do nosso dia-a-dia, repensarmos e
refletirmos se estamos usando este corpo tomado emprestado
e que também é um instrumento para a concretização da vida
plena recreações, de modo adequado.

Em plena época das atividades rumo aos 120 anos do
ocultamento físico de Oyassama, é indispensável deixarmos as
nossas conveniências de lado e seguir flexivelmente o caminho
percorrido até aqui, não esquecendo de refletir diariamente,
lembrando sempre da origem das atividades da salvação.

Gostaria que todos os fiéis, ligados a igreja-mor Honshiba,
objetivassem o “palco da alegria de estar sendo vivificado”,
determinando que não voltara para casa enquanto não salvar
uma pessoa em um dia.

Acho que todos nós juntos, deveríamos no expressar de
modo ativo, a vida de Oyassama e suas vontades. Este ano,
pessoa humildemente a todos que se esforcem e faça um
preparo espiritual para tais atividades.

Objetivos para a maturação

 Vamos executar o serviço matutino e vespertino com a família. * Passar a alegria da fé aos seus filhos e parentes.
 Vamos começar a fazer o nioigake(divulgação) visitando uma casa em um dia ao mês.
 Vamos participar e executar o serviço mensal na igreja.
 Vamos tentar regressar a terra parental ao menos durante o ano comemorativo do Ocultamento físico de Oyassama.
 Vamos fazer o hinokishin na igreja.
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Caminhando com o Espírito de Receber a Graça na Razão do Serviço

Chefe da igreja-mor Honshiba,
Yoshihiko shirokihara



PALESTRA DO MÊS DE MARÇO / 2004
PALESTRANTE : KUNIKO MARUOKA

Hoje, gostaria de falar sobre a
sincera fé das pessoas da época de
quando Oyassama ainda estava
presente fisicamente e também sobre o
que Oyassama falava.

Inicialmente, falarei sobre um fato
que ocorreu com o Sr. Moriguchi. Ele estava muito doente,
com um grande tumor na costa onde alem de estar bastante
purulento causava muita dor, e que havia sido desenganado
pelo medico daquela época.

Então, um dia ao consultar Oyassama, recebeu dela um
papel abençoado pelo calor do hálito de Deus. Ele colocou
este papel na lesão, e no dia seguinte quando acordou, sua
cama estava toda manchada de pus e sua costa estava limpa
como se nunca tivesse tido um tumor. Ele havia recebido a
graça e imediatamente foi ver Oyassama. Agradeceu muito e
ela disse que graças a Deus ele tinha conseguido a graça da
cura.

Oyassama disse ainda que, ele deveria não somente ter o
sentimento de gratidão como também repassar a cura através
dos ensinamentos de Deus aos outros que estão sofrendo.

Como o Sr.Moriguchi, muitas pessoas que não sabiam de
nada a respeito, e que por acreditar e obedecer sempre o que
Oyassama dizia, encontraram a salvação e hoje seus netos e
bisnetos são professores da sede ou estão realizando grandes
atividades em prol da salvação universal, tendo em sua fé,
uma base bem sólida.

Assim, Oyassama nos ensinou que devemos ter sempre o
sentimento de gratidão pela nossa saúde realizando boas
ações e fazer hinokishin, principalmente nos locais em que
ninguém se importa ou onde ninguém esteja observando.
Não escolher hora nem local para realizar o hinokishin. Não
é porque não tem ninguém vendo é que deixamos até de

limpar ou ajudar alguém que esteja precisando. Trabalhar
significa deixar as pessoas com um bem estar.

Este é um acúmulo de virtudes que aos poucos, como o
trabalho das formigas, vai se acumulando e na 3º, 4º geração
é que se torna visível, ou seja, aos nossos netos e bisnetos. A
verdadeira fé é aquela que não visa apenas a sua geração,
mas toda aquela a sua frente. É como uma semente que aos
poucos vai germinando e se alastrando.

A verdadeira fé não é egoísta nem é aquela que almeja
somente a sua salvação, mas é aquela que brota de sua raiz,
um profundo sentimento de salvar todos a sua volta,
expressada em suas atitudes, mesmo as menores coisas como
ajuntar o lixo, lavar uma louça. E assim, a verdadeira
gratidão no fim do caminho, fará ver que podemos ajudar a
transformar o mundo à sua volta. A pessoa egoísta pensa que
se ela estiver bem, nada mais importa e salvar os outros,
muito menos. Mas, quando está com algum problema deseja
ser salvo, onde na maioria das vezes não consegue alcançar a
salvação. Por isso é importante que acumulemos virtudes e
construamos razões para a salvação que para isso,
inicialmente devemos, por exemplo, ir fazer o hinokishin na
igreja, ajudar as pessoas a sua volta, o mínimo que seja, mas,
fazer a divulgação falando algumas coisas para as pessoas ao
redor. A fé com base sólida é a melhor coisa para a salvação.

Uma de minhas preces, é que gostaria da ajuda de todos na
realização da caravana para o evento do aniversario da
associação feminina no Dendotyo, onde teremos a presença
da esposa do Shinbashirasama. Portanto, é de extrema
importância e oportuna para a nossa maturação espiritual.

Se não puder ir, fale com os filhos, parentes, amigos ou
conhecidos para estarem em seu lugar. Deixando um pouco
as suas conveniências de lado, gostaria que todos fizessem
uma forcinha para a construção da razão da salvação em si
visando também a maturação espiritual.

PALESTRA DO MÊS DE ABRIL/ 2004
PALESTRANTE: FABIO Y. MARUOKA

O HOMEM VIVE DE ACORDO COM A VIRTUDE DE SUA ALMA
Recipiente de grande ou pequena capacidade?
Gostaria de lembrar que

metaforizamos “recipiente”, o lugar
onde guardamos as virtudes em nosso

espírito.
Notamos que no mundo atual, há muitas pessoas que se

acham incapazes e outras, capazes até demais para qualquer
atividade, resultando em excessivas ambições e egoísmos
como também intensas angústias e depressões por não saber
o porquê das coisas.

Há uma expressão que diz “fulano tem grande capacidade,
sicrano tem pequena capacidade.” Realmente, a capacidade
pode definir muito bem as pessoas. Há pessoas que tem
grande capacidade e são felizes, e outra que, por terem uma
capacidade muito pequena, mesmo que lhes sejam
concedidos  todo  o   necessário, não conseguem obter essa

concessão, deixando-a escapar de suas mãos, desfrutando
assim de pouca felicidade. Ainda, deve haver outra que,
embora acreditem que tenham recebido tudo que
queriam,deixam-no escapar pelo buraco existente no fundo
do recipiente, não sobrando nada que lhes possa trazer
felicidade. Se fosse só deixar escapar pelo buraco ainda seria
possível consolar-se, pois, pior seria ter um recipiente sem
fundo. No fim das contas, a pessoa se pergunta: “Por quê?”.

Quase todas as coisas que existem no mundo são
concessões de Deus, e os homens que vivificados por Deus,
usufrui dessas concessões. Começando pela vida intra-
uterina e até a sua morte, mesmo querendo ou não, as
pessoas são continuamente destinadas a receber as coisas que
são concedidas e permitidas a usufruir, graças as quais
crescem, vivem e repetem suas atividade e condutas, sendo

Palestra



que a vida é sem duvida a mais preciosa das concessões.
Tudo começa com a vida e todas as coisas indispensáveis
para a vida são concedidas como: Alimento, moradia, o
vestuário, os objetos, a sabedoria e também o sentimento
dos outros, sem falar dos próprios pais, dos irmãos, do
marido ou da mulher, dos filhos, etc. a profissão e o
emprego também vem a fazer parte dessas concessões.

Como são poucas as coisas feitas por nós! Mesmo
observando o que há em nossa volta, não encontramos quase
nada do que a gente realmente fez por completo. Mesmo em
se tratando de grande invenção ou criação, nada mais é que
a exploração ou aplicação do homem naquilo concedido por
Deus. E uma perfeita criação como a natureza, por exemplo,
não é obra que o homem possa realizar. Se pensarmos que a
essência do homem está em viver no meio dos benefícios
concedidos por Deus, o mais importante é se tornar uma
pessoa merecedora de receber abundante e suficientemente
esses benefícios. E desde que as concessões de Deus são
iguais para todos, não havendo em absoluto diferença de ser
mais para uns e menos para outros, a questão está no
recipiente, de cada um ter ou não a capacidade para receber
essas concessões. Daí a pergunta, se o seu recipiente tem
grande ou pequena capacidade de receber essas concessões?

Há quem obtém êxito nos negócios e outros que tropeçam
e só levam prejuízo. Se de um lado há pessoas que ganham o
respeito e a confiança até dos outros, por outro lado há quem
é contrariado pela esposa ou pelo marido e rejeitado até
pelos filhos. Por que será que há tanta diferença entre as
pessoas assim? O problema não está na força, na sabedoria
ou nas coisas que possuem. Através disso se pode saber que
a resposta está em ter ou não o devido mérito ou virtude.
Mas, o que vem a ser esse mérito ou virtude? Isso se refere
ao tamanho do recipiente ou capacidade para receber e
usufruir os benefícios concedidos. Ou se és merecedora
disso, possuindo no espírito essa força ou mérito. Assim a
pessoa receberá suficientemente os benefícios de Deus e não
sofrerá qualquer dificuldade. Agora, quanto mais desprovida
de mérito ou força de espírito a pessoa for, mais triste e
pobre a sua vida será. E quem vive diariamente com erro na
maneira de conduzir o espírito e de usar o corpo, é como ter

um recipiente com buraco no fundo: Será sempre uma pessoa
vazia e sem conteúdo.

Há também, aquelas pessoas que por os pais ou avós terem
acumulado muita virtude no passado e transferido essas
virtudes aos filhos ou aos netos, estão hoje desfrutando de
muita felicidade, assim como as pessoas que em vidas
passadas, por terem acumulado muita virtude, hoje, deleita se
nela. Mas, mesmo tendo muita virtude em seu recipiente, se
deixar de acumular e ficar apenas gastando, uma hora as
virtudes irão acabar. Ou então, devido a má administração do
espírito, poderá fazer com que você escorregue deixando cair
o recipiente, derramando as virtudes no chão. Pior será, se a
pessoa abusa usando inadequadamente o recipiente abrindo
um buraco no fundo dela, sendo depois, difícil de concertá-la,
originando disso uma predestinação maligna.

Para o homem, a melhor conduta é viver concentrando
todos os seus esforços com o objetivo de adquirir o devido
mérito. Para isso, o importante é abandonar de vez a sua
maquina de calcular que atende somente os seus interesses.
Não há outro caminho para acumular esse mérito ou riqueza
espiritual senão dar tudo de si, empenhando toda a sua força
e capacidade salvando o próximo, esforçando-se o máximo
para abandonar os pensamentos egoístas.

Gostaria que as pessoas compreendessem que todas as
concessões são coisas emprestadas de Deus-parens de acordo
com a época propícia e o uso espiritual das pessoas. Por isso,
não devemos esquecer de agir sempre como oyassama nos
ensinou, tendo também o espírito de gratidão. Se não, aonde
quer que agente vá doravante, não serão concedidas e nem
emprestadas suficientemente as coisas necessárias e
indispensáveis para a nossa vida.

O recipiente de grande ou pequena capacidade ou a
capacidade de agarrar e não deixar escapar as concessões de
Deus, depende unicamente do seu uso espiritual. Tal uso é
que faz a pessoa acumular virtudes como também pode fazer
perder ainda mais as virtudes até se tornar em uma
predestinação maligna. É de acordo com esse uso espiritual,
podemos definir o tamanho, a forma e principalmente o
fundo do recipiente. Definindo também se a pessoa irá
desfrutar muito ou pouco dos benefícios concedidos por
Deus-Parens. A escolha está no nosso espírito.

PALESTRA DA MISSA EM HOMENAGEM AOS NOSSOS   ANTECEDENTES
MÊS DE MARÇO DE 2004
PALESTRANTE: CRISTINA MARUOKA

Agradeço imensamente a Deus-
Parens pela oportunidade em poder
participar com saúde desta missa tão
importante como a de hoje, e  peço
um pouco mais da paciência e da

atenção de todos para estudarmos oportunamente um pouco
mais sobre os ensinamentos  transmitidos por Deus- Parens.

Esta missa de hoje tem um significado importantíssimo;
pois só estamos presentes hoje e aqui, por causa da
dedicação de nossos antecedentes. Deus nos ensinou que
“tudo que acontece em nossa vida é PREDESTINAÇÃO.
Nada é por acaso. Se for predestinação teremos que
passar. Se tivermos que passar; vamos passar com
perseverança, procurando crescer a cada passo. Pois
esta predestinação, se prolongará a todos os nossos
descendentes como herança.”

Isto, porém não significa que não teremos condições em
modificar o rumo desta “predestinação”; tanto para melhor
como para pior. Está em nossas mãos o destino de nossos
descendentes.Vamos então, estudar um pouco sobre as
PREDESTINAÇÕES. Como a própria palavra fala, é o
destino concebido com antecedência. Deus-Parens ao
conceber os seres humanos ofereceu-lhes, originalmente, um
espírito livre de impurezas. Porém, como não queria meros
“robôs” concedeu-lhes a liberdade espiritual com a regra de
que: as atitudes espirituais tomadas teriam repercussão no
corpo físico que seria propriedade divina. Portanto, nunca
teremos controle sobre o destino do nosso corpo físico.

É como diz o ditado: Quando a cabeça não pensa, o
corpo padece !

Quais seriam então as atitudes consideradas corretas e
atitudes consideradas errôneas pelo nosso Parens ?



As atitudes corretas são denominadas de virtudes e as
incorretas, poeiras espirituais. Todos nós possuímos um
“recipiente” invisível aos nossos olhos e que retém as
nossas porções de atitudes que praticamos diariamente. Este
recipiente terá um tamanho determinado ao nascermos,
dependendo diretamente da nossa predestinação. Portanto,
será impossível querer mais do que o nosso recipiente
acolha. A não ser que antes, façamos por merecer e
aumentarmos o tamanho deste recipiente. Para
aumentarmos o tamanho deste recipiente teremos que
acumular virtudes praticando o bem e seguindo a Vida
Modelo deixada por Oyassama. É por isso que muitos, sem
se darem conta deste princípio, começam por querer mais
do que merecem, enganando e até matando para conseguir o
que desejam, acabando por construir uma vida de
sofrimentos e tragédias. Deus-Parens nos ensina que ao
“Salvarmos o próximo estaremos salvando a nós mesmos“.
Portanto, o caminho para aumentarmos e acumularmos
virtudes, modificarmos as más predestinações, está em
dedicarmos a nossa vida em prol de bem estar de nossos
semelhantes. Deus nos diz que na vida tudo que se vê ou o
que se ouve é nossa predestinação também. É como se fosse
um espelho em que tudo que observamos e que nos
incomoda ou que achamos errado nos outros é o que está
sendo mostrado a nós por Deus-Parens. Assim; se nós ao
invés de criticarmos as pessoas, procurarmos nos corrigir, a
vida se tornaria mais harmoniosa e feliz. Os acontecimentos
tanto felizes quanto tristes como as doenças, são como
avisos de Deus-Parens para nos corrigirmos e seguirmos o
caminho correto. Gostaria de deixar claro que Deus-Parens
nunca castiga. apenas nos adverte para que não percorramos
caminhos perigosos e de difícil volta. É só imaginar um
verdadeiro pai que protege seus filhos sem limites. O que
muitas vezes parece castigo nada mais é do que proteção,
um ato de amor. Imagine a seguinte cena: Uma menina
está em pé numa estrada e o pai vem caminhando atrás.
De repente, ele corre e empurra esta criança que acaba
caindo e chorando. Para quem não viu uma cobra em

posição de ataque ao lado contrário em que a menina
caiu, ficará com má impressão deste pai. Achando que
cometera um ato de violência contra a filha. Pena que
muitas vezes só reconhecemos e compreendemos estas
atitudes, quando os papéis se invertem e nos tornamos pais
também. O que muitas vezes parece ser castigo, nada mais é
do que uma advertência divina.

A missa de hoje homenageia os nossos antecedentes por
tudo que fizeram por nós. Este ato de agradecimento é
importante e não deverá ser esquecido; pois, é através do
sentimento de gratidão é que aprendemos a respeitar e a
conservar o que nos conceberam e até a aumentar o conteúdo
de virtudes acumuladas para os nossos descendentes,
futuramente. Assim, se todos se esforçarem para melhorar o
conteúdo de suas virtudes, ele será acrescentado ao código
genético, como as demais características físicas e será
repassado de pai para filho e para os netos, melhorando
gradativamente a qualidade de vida e concretizando a VIDA
PLENA DE FELICIDADE tão desejada e almejada por Deus
e por nós, seres humanos. Na realidade, se pudéssemos
realizar um teste de DNA espiritual, saberia certamente, com
antecedência das predestinações boas e das más, herdadas de
nossos antecedentes possibilitando uma correção precoce
destas más predestinações. Vamos todos portanto, refletir
sobre a importância de acumularmos mais
virtudes,principalmente nesta época tão oportuna; pois, em
julho deste ano sairá uma caravana de nossa Igreja para o
Dendotyo em comemoração ao Aniversário da Associação
Feminina do Tenrikyo. Estes acontecimentos onde
principalmente contamos com a presença da esposa do
Shimbashirassama, são de extrema importância e únicos que
nos possibilitam o acúmulo de muitas virtudes. Outro evento
importante e único será em 2006 com os 120 Anos de
Ocultamento Físico de Oyassama que acontecerá em Jiba a
Terra Natal que por si só, já é uma benção. Ainda há bastante
tempo para determinarmos o espírito e seguirmos todos
juntos nesta caminhada.

- Juta - por Toru Maruoka

Em nossa infância, a juta fazia parte de nossa vida.
Meus pais, juntamente com outros japoneses vieram para

o Brasil a fim de trabalhar na agricultura e encontraram na
cultura de juta a fonte de renda necessária para viver e
educar seus filhos com dignidade.

Da juta eram extraídas as fibras com as quais se
fabricavam as sacarias necessárias ao acondicionamento dos
grãos, principalmente do café, que era o maior produto de
exportação do país.

A cultura de juta teve um papel importante no
desenvolvimento econômico da região amazônica durante
varias décadas. Hoje perdeu essa importância devido a
substituição das sacarias de fibras de juta por sacarias de
materiais sintéticos.

Na cultura de juta existem diversas fazes ate que o produto
esteja pronto para a venda, que são: Preparo do solo, plantio,
corte da juta, maceração, lavagem das fibras, secagem,
enfardamento e finalmente a comercialização.

Normalmente nós, os filhos maiores ajudávamos no
plantio e também na lavagem das fibras.

Antes da floração, a juta é cortada, amarrada em feixes e
colocada na água para a maceração, pratica usada para o
amolecimento da casca, como isso soltar as fibras e permitir
a lavagem das mesmas. Essa lavagem das fibras ocorre
quando os rios estão cheios e também a época chuvosa do
ano, por essa razão, esse trabalho é feito quase sempre dentro
da água e muitas vezes debaixo de chuva.

Memórias



Como nem sempre a juta é plantada perto de casa, de
manhã cedo íamos de canoa para o local de lavagem e só
voltávamos de tardinha, trazendo as fibras lavadas para
serem estendidas em varais próximo de casa. Para esse
trabalho sempre levávamos o almoço pronto.

Nessa fase da cultura, como trabalhávamos dentro da
água, quase sempre as sanguessugas, não se sabe de onde,

apareciam para sugar o nosso sangue. Prevendo esses
ataques, sempre levávamos um pouco de sal e limão.
Quando colocamos o suco do limão sobre esses animais,
elas se enrolam e se desprendem sem causar danos as
pessoas.

Continuação na próxima edição.

 INICIO DA FÉ (cont.)

Em 1922, como todos, Takashi também estava vivendo os
seus dias exposto à doença. Yoshitomo achando que assim
Takashi também poderia se contagiar confiou-o aos
cuidados dos avôs em Kyushu, enquanto que Yoshiaki e
Eda continuavam a luta contra a doença.

Mesmo que Eda tivesse recusado as visitas da missionária
Maruyama, Ela voltou a visitá-los após passar 4 meses. Eda
sentia que foi graças a razão do osazuke da Tenrikyo que
ela conseguiu se levantar naquele dia. E na constante luta
contra a doença, Eda almejava que ela retornasse a visitá-
los novamente. Até que então ela retornou a visitá-los.
Nesse momento, via-se lagrimas descendo dos olhos dos
dois, começando então os primeiros passos da fé.

No ano de 1923, Yoshitomo foi transferido e se tornou
vice-diretor da Escola Primária deYushima. No ano
seguinte, devido o fervoroso convite da Sra.Maruyama, e
também pelo fato da doença de Yoshiaki estar num estado
bastante avançado, no dia 9 de maio foi feita a solicitação
da graça divina à Yoshiaki e Eda regressou à Jiba para fazer
a 1º preleção do Besseki. Yoshitomo que andava evitando a
Tenrikyo, por ser pai e querer muito que o filho viesse a
melhorar, também fez a sua 1º preleção do Besseki. Então
efetivamente, começaram a estudar os ensinamento deste
caminho e ir à Igreja Honshiba para fazer as reverências
onde gradativamente a fé foi se intensificando, chegando a
fazer com que Eda pretendesse ingressar ao Bekka (Antigo
shuuyouka de 6 meses). Yoshitomo foi contra a vontade da
esposa, pois, estava muito preocupado com a fraqueza física
de Eda. Determinada, Eda não desistiu e continuou
solicitando o consentimento de seu marido.  Nesse
momento Eda conseguiu perceber e compreender a
predestinação da família Maruoka. Entendeu que se
deixasse como estar, todos os seus filhos seriam esmagados
pela predestinação. Eda então optou por estudar, aprender e
ser disciplinado pelo ensinamento do pai, criador deste
mundo.

Eda que percebendo as orientações de Deus, estava
disposto a fazer qualquer coisa para cortar por completo
essa predestinação maligna.

Com o afastamento dos 4 filhos e o filho mais velho com
tuberculose que na época era uma doença incurável, o
amanhã era obscuro. Eda já não se importava mais consigo
e desejava apenas que Deus salvasse seus filho e o marido.

Parando para refletir, Eda percebeu que esta predestinação
provia desde a geração do pai adotivo Kinjiro e atualmente
estava sendo mostrado no filho Yoshiaki. Logo, Eda pensou:
“Tenho que fazer o possível para que Yoshitomo endenda
isso.”. E novamente pediu que a deixasse ir.

Depois de muito apelo, Eda juntamente com a
Sra.Maruyama, devido o árduo e insistente pedido,
Yoshitomo consentiu em concordar a ida de Eda à Jiba.

Yoshitomo que se preocupava com o estado físico da
esposa tanto quanto se preocupava também em salvar seus
queridos filhos. Desde o inicio da fé de Eda, Yoshitomo
ficou bastante exposto aos ensinamentos da Tenrikyo. E
mesmo não acreditando tanto quanto Eda, Yoshitomo deu
seu consentimento. Creio que tenha sido isso que o fizera
obter algum desejo ou esperança em relação à Tenrikyo. E
em agosto de 1924, além do sentimento de gratidão por seu
marido, Eda partiu com o espírito alegre e determinado à
Jiba.

Ligeiramente passaram se meio ano desde a partida de
Eda à Jiba e durante esse tempo quem se encarregou dos
afazeres diários da casa foi uma missionária da mesma
igreja da Sra.Maruyama chamada Yumi Oman.

Mesmo sendo uma casa de alguém com tuberculose, ela
dedicava diariamente sem restrição alguma aos serviços
desde o dia em que Eda partiu à Jiba. Yoshitomo ficou
impressionado com aquilo e pensou: “Como é possível
alguém se dedicar tanto assim a uma pessoa sem conhecer
direito e sem retribuição alguma? O que eles irão ganhar
mandando minha esposa ao Bekka sem cobrar nada?”.
Vendo a sinceridade das pessoas da Tenrikyo, fez com que
Yoshitomo mudasse radicalmente o seu olhar sobre alas. A
sinceridade do hinokishin havia mexido o seu coração e ele
começou a achar maravilhoso o caminho da salvação mútua.

Em fevereiro de 1925, Eda conclui o Bekka e volta à
Tokyo. No ano seguinte, Yoshitomo regressa à Jiba para
fazer o Bekka que depois de concluí-la fez a prova para se
tornar Kyouto(Missionário ou líder da igreja) onde foi
aprovado.

Assim o casal percorreu junto o caminho da fé, que até
então haviam caminhado um longo período sob a sombria
tempestade, onde no caminho da fé, viu-se o céu abrir,
clareando tudo a sua volta, sentindo apenas o calor do sol
batendo em seus rostos.

Caminho para a Amazônia
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O sonho de Yoshitomo de se tornar diretor escolar já
estava a um passo de se realizar. Por sonhar em se tornar
diretor escolar, Yoshitomo havia escolhido ir à Tokyo e até
então havia superado todas as dificuldades.

Em abril do mesmo ano, devido o agravamento na doença
de Yoshiaki, Yoshitomo enviou a carta de solicitação de
férias e foi para casa. Mesmo todos suplicando, rezando e
fazendo o Ossazuke, Yoshiaki que estava bastante fraco e
emagrecido bastante, melhorava um pouco, mas, adoecia
novamente. Até que uma lagrima riscou o seu rosto e
abrindo seus olhos disse: “Pai, mãe, obrigado por cuidarem
de mim esse anos todos”. “Obrigado.” “Me desculpe por
não ter servido muito...” Yoshiaki pediu desculpas por
causar sofrimento aos pais, por preocupar os irmãos e
desejava ver a família reunida novamente algum dia. Assim,
depois que Yoshiaki conseguiu se despedir, com um ar de
tranqüilidade caiu em sono profundo.

Desesperado Yoshitomo chorou como se nunca vira chorar
antes e derramando lagrimas de arrependimento começou a
dizer: “Êxito social, posição e fortuna pra que?” “De que me
adianta se eu não consigo salvar um filho sequer?”.

Yoshitomo percebendo sua predestinação, decididamente
falou: “Há 26 anos vivi como professor e fiz de tudo por
meus ideais e de agora em diante mudarei completamente
isso.”. E começou a escrever a carta de demissão.

Enquanto ele escrevia a carta, sentiu um calor intenso em
seu peito e sentia que havia algo que ele deveria faze. Ele
foi à igreja, e diante de Deus, jurou que de agora em diante
ele iria se dedicar unicamente a Deus e na salvação
universal. Quando voltou a sua casa, Yoshitomo contou a
sua esposa e a seu filho sobre a sua decisão e um pouco
depois, Yoshiaki, com um sorriso estampado no rosto,

silenciosamente suspirou pela ultima vez e selou sua
jornada nesta vida.

Na primavera do dia 16 de abril de 1925, 23 anos,
Yoshiaki Maruoka faleceu. Deus-parens com seu amor
parental, salvou a família Maruoka de sua predestinação
maligna, usando Yoshiaki como palco de sua salvação
extraordinária.

Apertando intensamente a mão de Yoshiaki, Yoshitomo
falou abaixando profundamente sua cabeça. “Me desculpe
por tudo.”. “Obrigado meu filho...”.

Depois encerrar o velório, Yoshitomo e Eda se livraram
dos bens que possuíam e foram morar na igreja honshiba.

Em novembro do mesmo ano, Eda deu a luz ao 6º filho
que se chamou Massao. Mas, passados alguns meses,
Massao pega pneumonia e Yoshitomo consulta a Sra.Akiyo
que era a chefe da igreja. No entanto, ela explica que para
eliminar a predestinação por completo, seria preciso
perceber e compreende-la. Então ela aconselhou-o a doar
Massao a outra família. Nesse momento, Yoshitomo notou a
coincidência, pois ele também foi adotado. Percebeu como o
mundo dá voltas. Determinando seu espírito, resolveu seguir
os conselhos da condutora Akiyo, e então, como um milagre,
Massao melhora.

No ano de 1927, graças ao amor maternal que a condutora
Akiyo sentia por todos, resolveu fazer com que Takashi
ficasse aos cuidados da igreja que logo o matriculou na
escola estadual de Tókyo.

A condutora Akiyo sentia muito afeto por Takashi e
cuidou dele como se fosse um filho.

*Continuação na próxima edição.

Colocação dos participantes do serviço mensal do mês de abril
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Kaityo Leonardo / Fábio Alan

SUWARIZUTOME ZEN-HAN KOU-HAN
Jikata Fábio Kaityo Leonardo

Teodori

Leonardo Donato Kohata
Eduardo Fábio Anderson
Kaityo Leonardo Kaityo

Kaityo-Fujin Cristina Kaityo-Fujin
Yasunaga Iracema Michiko

Takeda Mie M. Cristina

Fue Toshiya Jonh Woltaire

Tyanpón Yuji Alan Lílian

Hyoushigi Josenilson Yuji Woylle

Taiko Edu Woylle Edu

Surigane Alan Anderson Jonh

Kotsuzumi Woltaire Toshiya Fábio

Koto Aline Rosiane Maciene

Shamisen Matsui Mie Y. Aline

kokyu Cristina Michiko Mika

Reflexão

“Existem pessoas que são boas
internamente e ruins externamente
e existem pessoas que são ruins
internamente e boas externamente.
Entretanto, sentir raiva, ser egoísta
ou intempestivo é ruim. Cada
palavra é muito importante.”
O fato de sentir raiva normalmente
provém do egoísmo. Para que haja
harmonia no casal é importante
que haja compreensão mútua e o
uso de palavra que contente um ao
outro.



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

Um mundo melhor através da salvação múltua

* Tenrikyo *
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Saúde

Seinenkai / Fujinkai

Cumprimentos

 Informamos a todos que o mês de maio será o
dia internacional do hinokishin e a Igreja Tenrikyo
Amazônia fará o hinokishin no Centro de Reabilitação
Nipo-Brasileira da Amazônia, localizado na Cidade
Nova IV, Travessa SN-3, nº 753, Esquina da WE-33,
Ananindeua – PA CEP 67.133-000, no dia 15 de
maio (sábado), das 9:00 as 11:30.

Desejamos que o maior número de pessoas venham
a participar deste evento, dedicando um pouco de seu
tempo para o bem estar do próximo na oportunidade
também de acumular grandes virtudes.

Uma pessoa em cada sete tem pressão alta e necessita de
tratamento. Até crianças podem sofrer deste mal, porém, é
mais freqüente a medida que envelhecemos. Muitas pessoas
não sentem absolutamente nada e podem ter pressão
perigosamente alta, podendo causar problemas sérios como
Infarto do Miocárdio e Acidente Vascular Cerebral
(Derrames). Verifique sua pressão a cada 3 ou 4 meses
preventivamente e se você tem pressão alta não deixe de
tomar seu remédio diariamente. Algumas sugestões para
evitar ou tratar a pressão alta: Pare de fumar, não beba
bebidas alcoólicas, perca peso se é obeso, faça exercícios
físicos regularmente com orientação médica, use menos sal
e você terá mais saúde.

Mais um benefício da água foi estudado por
pesquisadores da universidade de Loma linda na Califórnia
e publicado no American Journal os Epidemiology. Foram
acompanhados 20.000 pessoas entre 38 e 100 anos de
idade durante 6 anos. Os que tomavam mais de 5 copos de
água por dia, tinham entre 41 e 54 por cento menos
chances de ataques cardíacos fatais, comparados com
aqueles que tomavam menos que 2 copos de água por dia.
Nem todos os líquidos tiveram o mesmo resultado. O café,
chá, sucos, leite, refrigerantes e álcool, não atuam da
mesma maneira e até podem aumentar o risco. A
explicação é que a água pura passa rapidamente para a
corrente circulatória, tornando o sangue mais “fino”
(menos denso) e com isto evitando o coagulo nas artérias.
Os outro líquidos necessitam de digestão e com isso tiram
liquido da circulação, para dentro do estomago e intestino
criando assim um sangue mais “grosso” ou espesso.

Desejamos muitas felicidades, saúde e vida longa aos
aniversariantes deste mês de abril.

Felicitações para o novo casal Jeorge Natividade
Brandão e Leda Cristina Galucio Maruoka que
realizou o seu enlaço matrimonial no dia 17 de abril
de 2004 na Igreja Tenrikyo Amazônia.

Dia Nome
03 Sumiko Maruoka
04 Juares Nunes da Silva
06 César Toshiya Maruoka
12 Cristina Michiko Maruoka
16 Aline Danielle Massaki T.
29 Adalgisa Maruoka
29 Yoshio Maruoka








