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O que indica o sinal 

vermelho?

Andando de carro, há situações em que paramos em todos 

os sinais vermelhos e situações em que não paramos em 

nenhum. Em ambas as situações, o que sentimos são bem 

distintos, podendo ficar irritados ou com uma sensação de 
frescor.

Ter a sensação de seguir sem bloqueios no sinal verde é 

ótimo! Mas quando necessitamos parar no sinal vermelho, não 

seria bom refletir como sendo um momento para acalmar, e 
rever o temperamento explosivo. É sem dúvida uma boa 

oportunidade para compreender os sinais concedidos por 

Deus.

Assim é em nossas vidas. Em vez de ficar parado 
resmungando diante das doenças ou problemas circunstanciais, 

vamos seguir o caminho buscando refletir e acalmar o espírito.

A Tenrikyo da vida plena de alegria e felicidade

No.3( ポルトガル語 )

 Pare
 Atenção
 Siga

O que indica o sinal 

vermelho?

Andando de carro, há situações em que paramos em todos 

os sinais vermelhos e situações em que não paramos em 

nenhum. Em ambas as situações, o que sentimos são bem 

distintos, podendo ficar irritados ou com uma sensação de 
frescor.

Ter a sensação de seguir sem bloqueios no sinal verde é 

ótimo! Mas quando necessitamos parar no sinal vermelho, não 

seria bom refletir como sendo um momento para acalmar, e 
rever o temperamento explosivo. É sem dúvida uma boa 

oportunidade para compreender os sinais concedidos por 

Deus.

Assim é em nossas vidas. Em vez de ficar parado 
resmungando diante das doenças ou problemas circunstanciais, 

vamos seguir o caminho buscando refletir e acalmar o espírito.

A Tenrikyo da vida plena de alegria e felicidade

No.3( ポルトガル語 )

 Pare
 Atenção
 Siga



Existem filhos que dizem que os pais são 
leigos, mas, por mais leigos que sejam os 
pais, tudo é graças aos pais. Com o passar 
dos anos, é normal que as pessoas fiquem 
leigas, mas mesmo sendo leigas, os pais 
são importantes.

Indicação Divina de 14 de outubro de 1889

É ensinado que: “Por 

mais sábios que sejam os 

filhos, respeitar os pais é um 
princípio.”

Com o envelhecimento 

da sociedade, é lamentável 

o surgimento da tendência 

de se abandonar os pais. Os 

pais despendem grandiosos 

esforços na criação e educação dos filhos. Se pensarmos nisso 

como um cultivo de árvores ou flores, não há ninguém que regue 
ou adube a planta através do caule ou ramo, pois a planta se 

nutre pela raiz. É hora de se importar com a raiz. Os pais são a 

raiz, você é o caule e os filhos são os ramos. Se queremos o bem 
dos filhos, vamos dar valor aos pais.
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