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Palestra da Cerimônia mensal de 12 de Julho
Primeiramente, gostaria de agradecer de coração a todos os senhores, a começar pelos
veteranos da Associação dos Moços, o apoio e a compreensão nas atividades
desenvolvidas por esta Associação. Muito obrigado!
Hoje, reverenciando a cerimônia mensal da Sede Missionária Dendotyo do Brasil, estou
bastante emocionado. Principalmente porque nos Cursos de Sucessores do Caminho,
realizados em Jiba até o mês de abril, tive a oportunidade de assistir ao vídeo mostrando
a vida do primeiro Primaz, Rev. Chujiro Otake. Cantando os Hinos Sagrados, fui tomado
por uma emoção indescritível.
Bem, recebi a incumbência e farei a palestra da cerimônia mensal a partir de agora.
Apesar de que boa parte dela será sobre a Associação dos Moços. Peço a atenção de
todos.
Neste ano, comemoramos os 90 anos de fundação da Associação dos Moços. Para nós,
da Associação dos Moços, a quem foi confiado o papel de desbravadores do Caminho,
tendo a concretização da vida plena de alegria como meta, esta é um época oportuna
para incentivarmos as atividades no sentido de demonstrar ainda mais a nossa força
jovem. Ainda, para nós, associados, que ainda precisamos lapidar a nossa fé ainda
insipiente, é uma época sem igual para que possamos avançar mais um passo rumo à
evolução espiritual. É uma época para que os jovens de Tenri trabalhem e tenham
resultados acima do usual, ou seja, acredito que seja uma época de grande crescimento
proporcionada por Deus-Parens. Nós, que estamos passando por este marco como
membros da Associação dos Moços, devemos sentir este amor parental e trabalhar com
todas as forças, firmemente, nas atividades da Associação.
Bem, tendo em vista os 90 anos de fundação, pensando no que deveríamos fazer como
Associação dos Moços, idealizamos o “Encontro de Incentivo à União Espiritual dos
Jovens de Tenri”. Este é encontro que será realizado em várias localidades, visando reunir
os jovens que se ligam a este Caminho para que eles, como Jovens de Tenri, possan
comprometer-se em trilhar este Caminho voluntariamente. Acredito que algumas
pessoas se recordem que há dez anos, quando da comemoração dos 80 anos de
fundação, enviamos missionários e doamos livros da Tenrikyo para bibliotecas de várias
partes do mundo. Ainda, fazendo o missionamento na Austrália como atividade
comemorativa, demos ênfase ao missionamento no ultramar. Recapitulando a história da
Associação dos Moços, acredito que muitas das atividades comemorativas tiveram
como tema o missionamento no ultramar. Desta vez, com a realização dos “Encontros de
Incentivo”, o objetivo é de “escavar e instruir os recursos humanos”.
Há dois anos, na Assembléia-Geral da Associação dos Moços, recebemos do
Shimbashira, que também é o presidente mundial da Associação, as seguintes palavras:
“Nas atividades da Associação dos Moços, acredito que não é suficiente que apenas
aqueles que têm vontade e capacidade trabalhem, compensando a parte até
daqueles que não se movem. É importante que todos os associados trabalhem munidos
de um espírito único, enfrentando tudo de frente como se fosse algo próprio. Esse
aspecto de união espiritual é que é importante.” (82a. Assembléia-Geral)
Tendo recebido essas palavras e focando os problemas que a Associação enfrenta
atualmente, penso que devemos nos esforçar e procurar nos aproximar ao máximo do
aspecto desejado pelo nosso presidente mundial. Nesse sentido é que nesta
oportunidade dos 90 anos de fundação, resolvemos realizar esse “Encontro de
Incentivo”, reunindo sem exceção todos os jovens ligados ao Caminho na faixa de idade
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da Associação, conscientizando-nos de que somos todos membros da Associação dos
Moços, devemos compartilhar o objetivo da concretização da vida plena de alegria e
avançar animadamente para o passo seguinte. Através dessa ação, queremos
aumentar o número de pessoas que trabalhem nas atividades da Associação como se
fosse uma coisa própria, incentivando o futuro da Associação. Nesse sentido, para que
um maior número de pessoas possa participar e pela facilidade em reuni-las, pensamos
que seria melhor realizar esse encontro em cada localidade, com uma programação de
cerca de duas horas.
Falando dos jovens ligados a este Caminho, creio que existem diversos tipos de pessoa.
Existem aqueles que são condutores de igreja, aqueles que trabalham e também
aqueles que são estudantes. Ainda, existem aqueles que normalmente se dedicam com
vigor às atividades da Associação e aqueles que nem a conhecem. Existem também
aqueles que estão afastados da igreja e deste Caminho. Para o “Encontro de Incentivo”
a ser realizado agora, gostaríamos que convidassem, sem exceção, todas as pessoas
com idade de associados e que possuam algum vínculo com o Caminho, que
estabelecessem uma ligação e um pretexto para que no futuro, possamos trilhar juntos
este Caminho. Este é um fato importante.
Costumamos falar que estamos há tantas gerações na fé. Dentre os senhores aqui
presentes, creio que existem pessoas que são pioneiras e também pessoas que estão no
Caminho há várias gerações. No meu caso, sou da quinta geração. Isto quer dizer que,
relembrando o passado de minha família, cinco gerações anteriores à minha, minha
família foi atraída a este Caminho e aí está o dia original da salvação da minha família.
Por existir o dia original de ter sido salvo através da fé é que há a minha existência hoje.
Uma pessoa chamada Izo Iburi teve a doença já sem esperança de sua esposa salva por
Oyassama, sendo atraído a este Caminho. Passou a seguir fervorosamente esta fé e a
partir de então, obteve a graça de ter um filho, coisa que não estava conseguindo até
então. Se não houvesse essa providência, eu não estaria aqui hoje. Assim, recebendo a
fé transmitida continuamente desde o pioneiro, tenho que viver seguindo-a firmemente,
e transmitir o caminho para a vida plena de alegria para as próximas pessoas. O
Caminho que segue [ara a vida plena de alegria é o caminho por todas as gerações.
Penso que nessa expressão, tantos anos na fé, está inserido este significado de que devo
me conscientizar de que quem recebeu a fé dos antepassados fui eu e quem tem que
passar para as gerações posteriores também sou eu.
Não existe nada mais maravilhoso do que nascer e ser educado numa família com fé,
trilhar sincera e obedientemente o Caminho e, mais tarde, passar a viver com a
convicção da própria fé. No entanto, no mundo real existem muitos jovens que, antes de
despertar para a própria fé, acabam se afastando do Caminho. Mesmo tendo sido
criado num ambiente em que vestir o happi e fazer o otsutome era algo natural, existem
muitos casos em que, a partir de uma certa idade, começam a questionar e contrariar à
fé. Ainda, existem pessoas que, apesar de terem ouvido o Besseki e se tornado Yoboku,
levados pela agitação do dia a dia, vão gradualmente se afastando do Caminho.
No Japão é muito comum ver pessoas que, quando crianças, apesar de quererem ficar
vendo televisão, de quererem ficar brincando, fazem o otsutome contrariados, forçados
pelos pais. A começar por essa simples experiência, quando estão nos últimos anos do
ensino fundamental e no ensino médio, ficam mais atarefados com os estudos e com as
atividades extra-curriculares. Depois, na faculdade, fazem bicos para ganhar dinheiro.
Com isso, vão se distanciando da igreja. Depois, quando começam a trabalhar, surgem
as responsabilidades de acordo com suas ocupações e suas posições. Gostando ou não,
na sociedade, tem que sair para trabalhar. Mesmo não tendo essa intenção, com o
passar do tempo, as pessoas vão se afastando da igreja e quando se dão conta, até o
seu espírito já se afastou de Deus. Creio que existem muitos casos assim.
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Para muitos jovens, que não tiveram a emocionante experiência do pioneiro da fé, de ter
sido diretamente salvo de uma enfermidade ou de um problema circunstancial, creio
que é muito importante cultivar a sua própria fé ainda enquanto se é jovem. Creio que o
espírito da fé vai se fortalecendo à medida em que, ainda jovens, vamos nos ligando à
igreja, nos esforçando em cumprir os ensinamentos e ligando o nosso espírito a Deus. No
entanto, trilhar voluntariamente este Caminho é algo difícil para os jovens. Especialmente
se levamos uma vida normal, sem grandes nós pelo caminho, tendemos a pensar que a
fé não tem um grande significado em sua vida. Pode haver pessoas que pensem que
mesmo sem ter uma fé, é perfeitamente possível levar uma vida normal, sem nenhum
problema.
Refletindo sobre mim mesmo, é até vergonhoso pensando na posição que ocupo hoje,
mas até chegar ao sentimento de seguir seriamente este Caminho, tive que passar por
diversos caminhos tortuosos. Principalmente na época em que estudei nos Estados
Unidos, as coisas do Caminho ficavam em segundo ou até terceiro plano e o sentimento
de seguir por outro caminho era bastante forte. Nessa época, o que foi bastante
precioso para mim foram as conversas e os convites recebidos do condutor da igreja que
havia por perto e também dos veteranos da Associação. Apesar de não demonstrar
muito interesse de minha parte, sempre dando preferência às atividades da escola, do
trabalho ou dos amigos, essas pessoas sempre me convidavam insistentemente para o
serviço mensal e para quaisquer atividades realizadas pela Associação dos Moços.
Quando comparecia, sempre me recebiam calorosamente, e aquela atmosfera familiar
do Caminho sempre me tranquilizava o espírito. Se não houvesse esse fato, como eu
estaria hoje? Pode ser que tivesse me distanciado do Caminho e de Jiba. O fato de
seguir este Caminho hoje, sem ter me desviado, devo a esse trabalho recebido de
diversas pessoas, às quais sou muito grato.
Acredito que dentre as pessoas jovens, existem também aqueles que seguem séria e
voluntariamente a fé. Ao contrário, há também aqueles que querem se afastar ou
aqueles que, mesmo pensando ser importante, levados pelas cogitações do dia a dia,
acabam se distanciando. Para essas pessoas, é difícil avançar um passo à frente
voluntariamente. Penso que é necessário que as pessoas ao redor lhe dêem um
empurrãozinho, convidando-o insistentemente para que se ligue à igreja e ao Caminho.
Gostaríamos que o “Encontro de Incentivo” realizado nesta oportunidade dos 90 anos de
fundação se torne esse grande guia para ajudar os muitos jovens que se ligam a este
Caminho. Mesmo as pessoas com as quais é difícil falar normalmente, neste marco de 90
anos de fundação, gostaria que deixassem a hesitação de lado e as convidassem.
Também gostaríamos de estender o círculo das atividades da Associação para o maior
número de pessoas possível. Penso que trilhar este Caminho conversando, ajudando e
animando as pessoas que seguem o mesmo Caminho, as pessoas da mesma geração, é
como lapidar mutuamente o espírito da fé.
Ainda, neste marco dos 90 anos de fundação, gostaria de receber dos senhores, que são
os veteranos do Caminho, uma atenção ainda maior para os jovens. O Curso para
Sucessores realizado em Jiba e também no Brasil foi há pouco tempo. Dentro dessa
corrente de instruir e educar os jovens que se encarregarão do Caminho no futuro, o
“Encontro de Incentivo” também é uma excelente oportunidade para dedicar essa
atenção. Se à sua volta houver alguém que esteja hesitando para participar do evento,
gostaria que dessem um empurrãozinho.
Hoje, nesta oportunidade que me foi dada para falar na palestra da cerimônia mensal,
explanei sobre as diretrizes do “Encontro de Incentivo à União Espiritual dos Jovens de
Tenri”, ao mesmo tempo em que solicitei o apoio de todos os senhores. Muito obrigado
pela atenção dispensada.
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立教１７１年７月１２日
ブラジル伝道庁月次祭 祭典講話

まずはじめに、青年会の先輩である先生方をはじめ、皆様方には、日頃より青年会活動の上に何かとご
理解とお力添えを賜わりますこと、心より御礼申し上げたいと存じます。誠にありがとうございます。
本日はブラジル伝道庁の月次祭に参拝させていただき、感激いたしております。特に、今年の４月までお
ぢばで行われた後継者講習会では、大竹忠治郎先生のご足跡をビデオで拝見したばかりですので、みか
ぐらうたを唱和しながら、何とも言えぬ感動を覚えた次第です。
では、ご指名をいただきましたので、ただいまより祭典講話をつとめさせていただきます。とはいえ、ほとん
ど青年会の話になってしまうかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

本年、天理教青年会は創立９０周年を迎えました。道のあらきうりようを自負する青年会にとりまして、この
旬は、青年会が、陽気ぐらし世界実現の志を胸に、その若い力をより一層発揮していくために、さらなる躍
進を期すときであります。そしてまた、己の未熟な信仰を磨くことが必要な私たち青年会員にとって、心の
成人の歩みをさらに一層進める、またとない旬であります。この旬は、私たち天理青年にとって、動けば動
いただけ、普段以上の結果をお見せいただける、いわば、伸び盛りの旬として親神様からお与えいただい
ているものであると思います。この大切な節目のときを青年会員として迎える私たちは、その親心を感じて
、精一杯の力を込めて青年会活動に打ち込みたいと思うのです。

さて、今回のこの創立９０周年にあたり、青年会として何をすべきかということを考え、思い至ったのが「天
理青年一手一つ躍進の集い」であります。１０年前の８０周年のときには、記憶に残っている方もおられる
でしょうが、布教師の派遣やお道の本を世界の図書館へ贈呈したり、あるいはオーストラリア布教などと
いった記念事業に取り組み、海外布教に力を注ぎました。青年会の歴史を振り返ると、こうした海外布教
に関する記念事業が多かったようにも思いますが、今回、「躍進の集い」を開催するにあたって、その意図
するところは、一言で言えば「人材の発掘と育成」ということです。
今から２年前の青年会総会において、真柱様であられます青年会長様より、次のようなお言葉を頂戴いた
しました。
「青年会の活動は、できる者、やる気のある者だけが動かない人の分まで補ってやるのでは不十分だと思
うのであります。会につながる全員が一つ心で我が事として正面から取り組む一手一つの姿が大切なの
です。」（第８２回総会）
このお言葉を受け、私たちは現在の青年会が抱える課題を見据え、何とか青年会長様の思い描かれる青
年会の姿に近づきたい、また、その努力をしなければと思案を重ねました。そこで、この創立９０周年を機
に、道につながる青年層の若者がもれなく参集し、お互いが青年会員の一員であることを確認するととも
に、陽気ぐらし世界実現の志を共有し、勇んでこれからの一歩を踏み出したいという思いから、この「躍進
の集い」が開催されることになったのです。この取り組みを通して、青年会のことを我が事として動く人を増
やし、今後の青年会の躍進へつなげようというのです。そのためにも、一人でも多くの会員に参加してもら
いたいとの思いから、集まりやすさということを考えて、それぞれの地域ごとの開催とし、プログラム自体
の長さも約２時間といたしました。

さて、道につながる若者と一口で言っても、いろんな人がいるだろうと思います。教会長さんから、働いて
いる人、また学生さんもいるでしょう。また、普段から熱心に青年会活動に取り組んでいる人もいれば、青
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年会のことをまったく知らない、あるいは、教会から、このお道から遠ざかってしまっているという人もいる
かもしれません。今回の「躍進の集い」では、とにかく、お道に何らかの縁を持っている青年会員層の人す
べてに対して、もれることなく声を掛け、つながりを築き、今後、共にこの道を歩んでいくためのきっかけを
作ることが非常に大事だと思っています。
私たちはよく、信仰何代目という言い方をします。私ならば信仰５代目ということになります。それは、我が
家の過去を遡れば、自分から５代前に、我が家がこのお道に引き寄せられ、たすけていただいた元一日
があるということ。信仰によってたすけられた元一日があって今の私が存在するということ。そして、初代
から連綿と受け継がれてきた信仰を自分もしっかりと受け継いで通り、陽気ぐらしへと続く道を次の人たち
にも受け渡していく。信仰何代目という言葉には、そうした意味も込められていると、私は思います。
生まれながらにして信仰のある家庭に育ち、素直に道を通り、やがて自らも信仰することに喜びを持って
通るようになっていけば、これほど素晴らしいことはありません。しかしながら、現実には、若い人が自らの
信仰に目覚める以前に、この道から離れていってしまう場合も多い。ハッピを着たり、おつとめをするのが
当たり前の環境にあったとしても、ある時期から、信仰に対してむしろ反発するケースもよく聞かれるところ
です。
日本でよくあるパターンですが、子供の頃、テレビを見たい、遊びたいと思っていても、おつとめの時間に
は、親に言われて泣く泣く、渋々とおつとめをした。最初はそんな些細な体験から始まって、中学生、高校
生になると勉強やクラブ活動が忙しくなる。大学生になるとアルバイトも加わって、なおさら教会から足が
遠のいてしまう。そして、社会へ出れば、自分の持ち場立場に責任が出てくる。自分が好むと好まざるとに
かかわらず、会社に、仕事に行かなければならない。最初はそんな気持ちはなくても、だんだんと大きくな
るにつれて教会からは足が遠のき、気がつけば、神様からも心が離れてしまう。こんなケースが割と多い
ように思うのです。
初代のように、身上や事情を直接たすけていただいたという劇的な入信の形を持たない多くの若者にとっ
て、若い間に自分自身の信仰を育てていくことは大事なことであります。若いうちからしっかりと教会につ
ながり、日々すこしずつでも教えを実践する努力を重ね、神様に心をつなぐことで、信仰心が培われていく
のだと思います。しかし、そのように自ら求めて道を通ることは若い人にとってなかなか難しいことのように
も思います。特に、大きなふしに出合うことなく、順調に過ごしている間は、自分にとって信仰は大きな意
味を持たないように感じてしまいがちです。信仰していなくても、普通に生活を送ることに何の支障もない
ように感じてしまうこともあります。
自分自身を振り返ってみても、この道を真剣に通らせてもらおうという気持ちに至るまでには、今の自分の
立場からすると大変恥ずかしいことではあるかもしれませんが、いろいろな紆余曲折を経てきたように思
います。特に、アメリカで大学生活を送っていた頃は、お道のことは二の次、三の次で、何とかして違う道
へ進みたいという気持ちが強かったように思います。そんな中で貴重だったのは、近くにあった教会の会
長さんなり、その地区の青年会の先輩や仲間なりといったところからの声掛けでした。気のない返事をす
る私に対して、教会の月次祭や、時折ある青年会の活動などに根気強く誘ってくださいました。顔を出せ
ば温かく迎えて下さり、そこで触れるお道の空気に何となくホッとするような気分がしたものでした。そうし
た体験もあって、今、こうして道をはずさずに通ってこれたようにも感じています。
信仰に対して、若い人の中には、自ら求めて真剣に通っている人もいるでしょう。逆に、離れよう離れよう
と思っている人、あるいは、大切だと感じながらも、日々の生活に追われる中に、だんだんと距離ができて
しまっている人もいると思います。そうした人は、なかなか自分から進んで一歩を踏み出すことはできにく
いものです。やはり周りにいる人が根気強く声を掛け、教会に、そしてこのお道につながるよう、背中を押
してあげることが必要だと思います。
創立９０周年を機に開催するこの「躍進の集い」では、その大きなきっかけにしていきたいと思います。普
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段はなかなか声を掛けにくいという相手に対しても、９０周年という節目にあたり、ためらいを捨てて声を掛
けていきたいと思います。そして青年会活動の輪を一人でも多くの人に広げていきたいと思います。同じ
道につながる、同じ世代の仲間に対して、声を掛け合い、励まし合い、勇ませ合いながら、この道をたどっ
ていくことが、お互いの信仰心を磨き合うことにもなっていくだろうと思います。
また、この道の先輩である先生方には、青年会創立９０周年という節目にあたり、若い人に対して、より一
層のご丹精を賜わりたく存じます。おぢばにおいても、また、ここブラジルにおいても、後継者講習会（研修
会）が開催されたのは、つい先頃の話であります。道の将来を担う若い人たちを育てようという流れの中
にあって、この「躍進の集い」も、絶好の丹精の場になるだろうと思います。もし、周りに参加することに躊
躇している人がいれば、是非、背中をポンと一押しお願いいたしたく存じます。

本日、こうして祭典後の時間を頂戴いたしましたので、「天理青年一手一つ躍進の集い」を開催する趣旨
の説明と、ご協力のお願いをさせていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。ご静聴、誠にありが
とうございました。

