
No.4( ポルトガル語 )

Qual o propósito de viver 

dos seres humanos?

Porque e para que nascemos? Qual é o nosso propósito?

A ciência e a arqueologia desvendaram muitas coisas 

sobre os seres humanos, mas existe uma coisa que ainda 

não foi compreendida. A questão é: porque que e para que 

os seres humanos nasceram?

Não há outra resposta senão: “Deus, o Parens da 

humanidade, criou os seres humanos no intuito de 

compartilhar da sua alegria, vendo-os viverem felizes, 

plenos de jubilo”.
A vida plena de alegria e felicidade é o mundo em que 

todas as pessoas se ajudam e salvam umas as outras.          

O bem de todos, começa a partir da intenção do espírito de 
cada um.

A Tenrikyo da vida plena de alegria e felicidade

No.4( ポルトガル語 )

Qual o propósito de viver 

dos seres humanos?

Porque e para que nascemos? Qual é o nosso propósito?

A ciência e a arqueologia desvendaram muitas coisas 

sobre os seres humanos, mas existe uma coisa que ainda 

não foi compreendida. A questão é: porque que e para que 

os seres humanos nasceram?

Não há outra resposta senão: “Deus, o Parens da 

humanidade, criou os seres humanos no intuito de 

compartilhar da sua alegria, vendo-os viverem felizes, 

plenos de jubilo”.
A vida plena de alegria e felicidade é o mundo em que 

todas as pessoas se ajudam e salvam umas as outras.          

O bem de todos, começa a partir da intenção do espírito de 
cada um.

A Tenrikyo da vida plena de alegria e felicidade



Existe a respectiva época das coisas.   
Se perder a época, mesmo que semeie 
haverá sementes que germinarão e 
outras que não. 

Indicação Divina de 12 de maio de 1895

As  sementes  devem ser 

plantadas na sua época. Os 

pássaros também, no momento 

certo dão bicadas nos ovos para 

provocar rachaduras e o filhote 

sair com mais facilidade.

A e d u c a ç ã o  d o s  f i l h o s 

também possui os momentos certos. Quando educamos as 

crianças, agimos de acordo com o que observamos em cada 

momento. Conceder sem fim as coisas e pressioná-las em tudo, 
não é o caminho para conseguir os resultados esperados. É 

importante agir nos momentos que pensar ser mais apropriado, 

orientar e depois observar o seu crescimento. É ensinado: “o 

caminho que não se apressa”.
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