
Uma carta enviada do céu.
A decisão de ler é sua.

O que você acha de olhar as doenças e os proble-
mas circunstanciais como uma oportunidade para 

observa os sintomas do paciente e os associa a uma 

exageramos e, ao mesmo tempo, repensamos sobre 

-
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“Por mais que possua bens, 
apegando-se ao espírito, 
não terá prazer.”

(Indicação Divina de 15 de julho de 1901)

mesmo tendo mui-
tos bens materiais, 

-

preocupações ou 

muitas vezes, deixamos os problemas para resolver 

lugar, devemos nos esforçar em resolver o que nos 
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res

https://www.tenrikyo.or.jp

“Por mais que possua bens, 
apegando-se ao espírito, 
não terá prazer.”

(Indicação Divina de 15 de julho de 1901)

mesmo tendo mui-
tos bens materiais, 

-

preocupações ou 

muitas vezes, deixamos os problemas para resolver 

lugar, devemos nos esforçar em resolver o que nos 

Deve-
res

https://www.tenrikyo.or.jp



Encher o mundo com o “espírito de 
desejar fazer algo para alguém”

pessoas que querem apenas receber, nasce o des-
contentamento. Isso ocorre porque elas criam uma 

O mundo seria um lugar ainda melhor para viver, 
se as pessoas pensassem mais no próximo, assim 
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“A bagagem leve pode ser levada a 
qualquer lugar. A bagagem pesada 
não conseguirá ir muito longe.”

(Indicação Divina de 29 de dezembro de 1897)

-

ou em qualquer outra 
-

minamos fazer algo novo. 
Por exemplo, começar a 

-
-

Devemos gradualmente acumular forças, deixando 
-

rar e carregar todos os dias. Desse modo, se poste-
riormente conseguirmos carregar tranquilamente a 
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“Salvar uns aos outros” de forma 
natural e contínua

Os desastres naturais ocorrem. Os estragos nas 

calamidades fazem com que as pessoas se sensibili-

expandindo a boa conduta ao próximo. 
-

nós dependemos das outras pessoas para vivermos. 

-
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Suprimentos de 

auxílio às víti-

mas de desas-

tres naturais

Aguentem firmes sem se desani-marem
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“Nesse período em que criam com 
todo o cuidado, dizem que ela é 
como as borboletas e as flores, en-
tretanto, é o fio de respiração que é 
como as borboletas e as flores.”

(Indicação Divina de 18 de março de 1894)

-

ditado popular japo-

usado para se referir 
-

-

esse tema nos dizeres de Deus. Se crescer como uma 

problema em preparar deliciosas refeições ou com-
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