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Na palavras de Deus, que iniciou este mundo,
não existe absolutamente um mínimo de erro.

Escritura Divina I-43

Não um dia que seja ruim. Todos os dias são bons.
O melhor dia é aquele em que

todos estejam animados.
 Episódios da Vida de Oyassama
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Você acredita em Deus?
Acreditar ou crer em Deus significa amparar-se 

em Deus.
Quando não conseguimos ficar em pé somente 

com a própria força, se ao nosso redor houver algo 
para apoiarmos ou segurarmos, sem dúvida, pode-
remos nos levantar com facilidade.

Assim, crer em Deus é amparar-se nele e viver 
com todas as nossas forças, plenamente.

Você conhece e já ouviu falar do ensinamento da 
Igreja Tenrikyo?

É o ensinamento de Deus-Parens que criou o 
mundo e os seres humanos; do Deus que concede 
vida a tudo e a todos. E, continuará deste modo para 
sempre, pois o objetivo maior da vida humana é a 
concretização da vida plena de alegria e felicidade.

Porém, neste momento, existem muitas pessoas 
que não tem qualquer interesse por Deus. Há, tam-
bém, várias outras que estão sofrendo e passando 
por aflições e preocupações.

Procure um ponto de missionamento da Ten-
rikyo. Conhecendo e ouvindo o ensinamento de  
Deus-Parens, com certeza, será conduzido para 
uma vida com mais saúde, alegria e prosperidade.
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Existe o desejo da paz no 
coração de todos os seres 

humanos e muitos se
dedicam a isso.
Apesar do atual

desenvolvimento científico e 
do progresso da inteligência, 
ainda não temos o privilégio 
de presenciar a era da paz.
A paz nasce do esforço de 

união, em meio à
compreensão e ajuda mútua.

A vida de plena alegria e 
felicidade, idealizada por 

Deus-Parens,
é a imagem da paz.
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