
O valor do alimento

Oyassama, a fundadora da Tenrikyo, ensinou: 
“Não desperdice nem mesmo uma folha de verdu-
ra”. Ela não estava nos ensinando somente a im-
portância de não desperdiçarmos as coisas, mas, 
principalmente, a valorizarmos as providências 
recebidas de Deus-Parens e sentirmos gratidão 
por elas. 

Além disso, Oyassama disse que, ao saborear 
um peixe, devemos dizer: “Que delícia. Que delí-
cia.”

Os peixes, os animais, cada um deles nos conce-
de a sua vida. Se comermos reclamando, dizendo 
que está ruim, estaremos desvalorizando essa 
vida e ignorando o sentimento de Deus-Parens em 
nos conceder tal alimento.
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食べ物のめぐみ（ポルトガル語）

Na Tenrikyo, não existem mandamentos. 
Em vez de se viver seguindo normas, é impor-
tante viver de forma alegre e animada. Em 
relação à comida, também não há algo que 
seja proibido comer. No entanto, é importan-
te ter o sentimento de gratidão ao se comer 
algo, pois todas as coisas são concedidas por 
Deus-Parens.

Ao valorizarmos o alimento, podemos des-
frutar das providências de Deus-Parens. Isso 
é uma das formas que a Tenrikyo ensina de 
como ser feliz.
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