Palestra da Cerimônia de Fevereiro de 2010 da Sede Missionária
Gostaria de parabenizar a todos pela magnífica celebração da Cerimônia mensal de
fevereiro. Apesar de não estar à altura, recebi a incumbência de palestrar hoje e
gostaria de contar com a atenção de todos por alguns instantes.
Entramos no ano 173 da Revelação Divina. Nos últimos anos, estão sendo noticiados na
televisão muitos casos de calamidades naturais em várias partes do mundo. Aqui no
Brasil, por vários dias seguidos, temos ouvido falar de várias desgraças, como
inundações e deslizamentos de terra. Sobre as calamidades naturais, temos no
Ofudessaki:
Os desmoronamentos, os trovões, os terremotos
e os tufões deste mundo são a ira de Tsukihi.

VI-91

Trovões, terremotos, vendavais e inundações,
estes são também o pesar e a ira de Tsukihi.

VIII-58

Com que pensamento estão ouvindo esta explanação?
Chamas e chuvas de fogo no céu e maremotos.

VI-116

Nevascas, terremotos, deslizamentos de terra, vendavais, ressacas, tsunamis, tudo isso
é ensinado como a ira de Deus. Deus-Parens nos mostra esses fenômenos no sentido de
apressar a maturação espiritual dos seres humanos.
Tenho uma história sobre tsunami.
Certo missionário saiu para fazer o missionamento na cidade de Pondicherry, na Índia.
A primeira vez que ministrou o Sazuke foi em uma linda menina de sete anos de idade.
Ela estava há dois dias deitada, com dores em todo o corpo e sem apetite. O missionário,
no desejo de salvar a todo custo essa menina, fez o serviço de solicitação com todo o
fervor, pedindo: “Deus-Parens, Oyassama, por favor, salvem esta menina. Em troca,
ofereço a vida da minha própria filha de seis anos que está no Japão.”
Em pouco tempo, essa menina recebeu a graça de recuperar a saúde.
Entretanto, a sua querida filha não saía de sua cabeça. Voltando ao Japão, a primeira
coisa que verificou foi se sua filha estava bem. Ao saber dessa história, a filha perguntou
ao missionário: “Papai, você não se importa se eu morrer?” Foi muito difícil explicar
para ela.
No entanto, para salvar uma criança que tinha tomado sob seus cuidados, Oyassama
solicitou prometendo: “Ofereço a vida de minhas duas filhas. Se isso for insuficiente,
ofereço a minha própria vida.” Por ter seguido esse exemplo da vida-modelo, foi
conseguindo ministrar mais e mais o Sazuke e isso chegou aos olhos de um político da
Índia.

Houve tempo em que o ensinamento da Tenrikyo e seus missionários sofriam severa
fiscalização, mas como nunca houve problema, a própria cidade passou a colaborar.
Assim, quando solicitou: “Gostaria de fazer o Serviço de Solicitação em um lugar
público”, foi aconselhado: “Para que um maior número de pessoas possa se reunir, é
melhor que seja na praça da praia”. Assim, o evento ocorreu com apoio da polícia e
fizeram até propaganda. No dia, o Serviço de uma hora ocorreu sem nenhum problema,
contentando a numerosas pessoas.
Dois meses depois, houve aquele grande terremoto na Baía de Sumatra e toda a costa
leste da Índia ficou destruída.
Essa pessoa visitou a costa leste da Índia dias depois e ficou impressionado com a
situação de destruição. No entanto, vendo a praia onde fez o Serviço de Solicitação no
local de missionamento, duvidou do que seus olhos lhe mostravam. Sendo a continuação
da mesma praia, era natural que fosse atingido pelo tsunami, mas somente nessa cidade
não houve danos. Deus protegeu apenas essa cidade. Somente essa cidade onde foi
realizado o Serviço de Solicitação não foi atingida pelo tsunami. Isso quer dizer que
houve a salvação de milhares de pessoas devido ao Serviço de Solicitação realizado.
Ouvindo a respeito de fatos como esse, penso mais seriamente o quanto é importante o
Serviço de Solicitação.
Ainda, há 17 anos atrás, houve no Japão, na baía da ilha de Okujiri, em Hokkaido, um
terremoto de magnitude sete ou oito. O terremoto causou um grande tsunami, com
ondas de 10 metros de altura. Poucos minutos depois, a ilha foi praticamente engolida e
não sobrou praticamente nada. Houve 140 pessoas mortas nessa tragédia.
Nessa cidade havia uma igreja da Tenrikyo. Tanto o condutor como sua família puderam
se refugiar rapidamente nas montanhas e não correram perigo de vida. Depois que as
águas do grande tsunami baixaram, eles voltaram à igreja e a situação era de destruição,
assim como em toda a cidade. Não havia nem telhado e nem paredes na igreja. No
entanto, para a surpresa de todos, o altar feito de madeira estava ali tal qual foi deixado.
O tsunami que havia levado até o telhado, acabou não tocando no altar.
Normalmente, estaria boiando e seria levado pelas águas do tsunami, mas deixando
intacto apenas o altar onde Deus-Parens está assentado, foi mostrado aos seres
humanos sobre o trabalho de Deus.
Vendo esse aspecto, creio que as pessoas tiveram a certeza de que o tsunami também é
um trabalho de Deus.
Falando um pouco sobre o Serviço de Solicitação que citei há pouco, há um artigo escrito
pelo mestre Kazuo Murakami, da Universidade de Tsukuba, no Japão, que fala a
respeito de uma experiência que o Dr. Randolph Byrd, médico cardiologista do Hospital

Geral de São Francisco, realizou na UTI dos pacientes cardíacos. Com a colaboração de
393 pacientes, verificou que os pacientes que foram objeto de oração por outras pessoas
eram menos sujeitas a aparelhos respiratórios, a antibióticos e aparelhos de diálise
artificial. A porcentagem dessas pessoas era bem inferior.
A ciência ainda não conseguiu descobrir como a oração cura, mas nas palavras divinas
isso está claro:
“Deus é a imagem que se vê na graça concedida ao pedido realmente sincero”.
Dessa forma, ensina que a providência vista como resultado da solicitação feita através
de oração é o trabalho de Deus.
A ciência evolui mais e mais e a medicina também vai evoluindo, mas o número de
pessoas doentes não diminui nem um pouco.
“O Serviço e o Sazuke” ensinados por Deus-Parens são um dos aspectos da oração. A
eficácia do tratamento através de oração é como ligar o interruptor genético dessa
pessoa. Falando de forma mais compreensível, é como ligar uma lâmpada escura por
causa de energia fraca numa corrente elétrica mais alta, chamada Deus-Parens.
O fato da eficácia da oração ser reconhecida pela sociedade médica americana nos faz
pensar que está mais próximo o dia em que os trabalhos de Deus-Parens serão
reconhecidos.
Perdoem-me por falar algo particular de minha igreja, mas sobre o Serviço de
Solicitação, havia uma menina com tendência a neurose que acabou tomando de uma só
vez 60 cápsulas de um remédio para dormir que, na verdade, não se podia tomar mais
que um por dia. Ela foi levada ao hospital e foi feita uma lavagem estomacal, mas ficou
em estado de coma e o médico disse que, mesmo que se salve, ficaria em estado
vegetativo. Os familiares foram reunidos e após deliberar, sugeri que oferecessem essa
menina a Deus. Eles determinaram o espírito e fizemos a Serviço de Solicitação com
todos os familiares unidos. Quando terminou o Serviço de Solicitação, a menina, que
estava em coma havia 20 dias, recobrou os sentidos e depois disso passou longo tempo se
dedicando como moradora da igreja.
Depois, ela voltou para sua casa devido à doença dos pais, mas continua participando do
Serviço mensal todos os meses, sem falta. No mês passado, ela ligou dizendo que não
poderia vir porque devido às últimas chuvas, um rio havia transbordado e os carros
estavam

impedidos

de

passar

por

uma

ponte.

No

entanto,

ela

apareceu

inesperadamente na igreja e perguntando como tinha conseguido vir naquelas condições,
ela respondeu que, saindo do sítio, andou seis quilômetros por um caminho na
montanha, atravessou o rio tirando os sapatos e saiu até a estrada onde passava o

ônibus para a igreja. Dessa forma, continua vindo com ainda maior sinceridade.
Num outro caso sobre o Serviço de Solicitação, há cerca de três semanas atrás, a esposa
do condutor de uma casa de divulgação teve problemas respiratórios e foi levada ao
hospital. Recebemos um telefonema de sua filha, dizendo que a vida de sua mãe corria
perigo e desejava que fosse feito o Serviço de Solicitação. Imediatamente fizemos a
oferenda e executamos o Serviço. No dia seguinte, recebemos uma ligação da filha
dizendo que o problema respiratório havia passado, já haviam recebido alta do hospital
e a mãe já estava lavando roupas. A filha estava preocupada, achando que sua mãe
poderia até retornar naquele instante, mas vendo a imagem da providência, nos ligou
para falar palavras de elogio, impressionada pelo quão extraordinário era o Serviço de
Solicitação da Tenrikyo.
No Ofudessaki temos:
Se pedirem determinando realmente o espírito,
realizarei prontamente a onipotência.

VII-43

Se tiverem o espírito sincero, peçam logo qualquer coisa,
que serão atendidos imediatamente.

VII-46

Sobre este “Serviço e Sazuke” concedido a nós, Yobokus, temos na Indicação Divina:
“Pela razão única do espírito, poderá enfrentar sozinho milhares de pessoas. Deus
trabalhará de acordo com a ação do espírito. Se ao menos o seu espírito estiver firme,
Deus trabalhará onipotentemente, de acordo com essa ação do espírito.” (2-10-1898)
A força de um Yoboku sozinho é limitada, mas ensina que se tiver o espírito sincero de
desejar a salvação a qualquer custo, Deus irá trabalhar.
Como no episódio da Índia que citei há pouco, o Serviço de Solicitação feito por uma só
pessoa salvou uma cidade inteira. Isso sim, é um exemplo de como uma pessoa salvou
milhares de outras. Se essa pessoa não tivesse feito o Serviço de Solicitação,
provavelmente essa cidade teria sofrido prejuízos semelhantes aos sofridos pelas outras
cidades.
Existem pessoas que dizem ter vergonha de ministrar o Sazuke na frente dos outros,
mas assim como nos é ensinado que “não existe nem um milésimo de erro” nos
ensinamentos de Oyassama, penso que é chegada a época oportuna em que temos que
trabalhar para salvar as pessoas, crendo firmemente nos ensinamentos de Deus-Parens.
O Dendotyo estará comemorando 60 anos de fundação daqui a um ano e cinco meses.
Nesse tempo que resta, gostaria que todas as pessoas do Caminho no Brasil se unissem
e se dedicassem animadamente à divulgação e à salvação, orando através do Serviço e
do Sazuke. Gostaria que todos trabalhassem no sentido de contentar a Deus-Parens, a

Oyassama e ao Shimbashira na comemoração dos 60 anos de fundação.
Assim termino a minha missão. Muito obrigado!

二 O 一 O 年二月伝道庁神殿講話
ただ今は二月の祭典を陽気に勤め終えさせていただき、誠におめでとうございました。
とどきませんがご命をいただきましたので

しばらくのあいだお付合いくださいますよう、

お願い申し上げます。
立教百七十三年の新しい年を迎えましたがこのところ近年 世界各地で天災が
テレビなどで多く放映されるようになりました。ここブラジルでも連日

水害や

山崩れ

などが起きており大きな被害がでています。この天災について
おふでさきに
「このせかい山ぐえなそもかみなりも ぢしんをふかぜ月日りいふく」

六号 九一

「かみなりもぢしんをふかぜ水つきも これは月日のざねんりいふく」

八号 五八

「このはなしなんとをもふてきいている てんぴ火のあめうみわつなみや」六号 一一六
雷、地震、山崩れ 大風 洪水、津波、は神のりっぷくとお教えくだされている訳です
親神様はこのような状態をおこして、

人間に成人をうながす

うえから

お見せくださ

っている訳です。
津波に関してこんな話があるのです
ある布教師がインドのボンディチェリー市に布教にでて、インドではじめてのおさづけの
取次ぎは、七才の可愛い女の子だったのです
ったりとしていたと言う

、二日間全身が痛み通しで食欲もなく、ぐ

、その布教師は何とか、この子に助かってもらいたい、

死にお願いづとめを執り行い

と必

「どうか、日本におります六才の娘の命をさしあげますか

ら、親神様、教祖、この子をお助けください」とお願いされたのですね。
まもなくその子はご守護いただき元気になったのです。
しかし、気になるのは自分のかわいい娘さんの事で、

その人は帰国して一番先に娘は大

丈夫か、と聞かれたと言うことです、
この話を知った娘さんは、
「お父さんは、私が死んでもいいの」

とおおいにせめられて、

説明するのにたいへんだったと言うことでした。
それでも、おやさまが預かり子を助けるために「我が子二人の命を差し上げます」『それで
も不足でございましたら 私の命もさしあげます。
』 とお願いされた。 そのひながたを
通られたおかげで

「おさづけ」はどんどんとのびて

その反響はインドの政治家の目に

止まるまでになったと言う事です。
一時

天理教の教えと、布教師について厳しい取り調べがあったようですが、問題がなか

ったので、市も、
「協力」
、をしてくれるようになったんですね。
それで「公共の場で、お願い勤めをしたいと」申し出たところ、
「大勢集まるには 海岸の
公園がいい」と進めてくれて、人集めから警察の世話、宣伝まで

してくれたそうです。

そして当日 無事一時間のお願いつとめを終え多くの人に喜ばれたのですね
それから二カ月後、あのスマトラ沖の大地震が起きて、インド東海岸はすべて破滅の大節
をうけたのです。
その方は後日インドの東海岸を訪れますと、壊滅的な現状を目にされたそうですが、布教
地のお願いつとめをした、

海岸をみて「目を疑つた」と言うことです。同じつづきの海

岸なので津波が来てあたりまえなのに、まったくこの町だけは被害がなかったのです。
神様はこの町だけを守ってくださった。お願い勤めをした

この町には大津波もこなかっ

たのですね。ですから何千と言う人をお願い勤めで助けたことになるのです。
こうした事実を聞かしていただくとき、お願いづとめの大切さを痛切に考えさせていただ
くのです。
又日本では、
十七年前に北海道奥尻島沖でマグネチード七、八と言う地震が発生したのです、
その時、発生した津波は

高さ十メートルもの

大津波となって、

数十分後に奥尻島を

ひと呑みにしてしまった、何一つ残さなかったと言われています。百四十人もの死者をだ
した大被害でした。
その町に天理教の教会が一ヶ所あったのです。教会の会長さんはじめ家族の人は、一早く
山に逃げこんだので、命には異常はなかったのです。
大津波も引いたので、教会に帰りかけたのですが、町は津波で壊滅の状態でした、
教会に帰ってみますと 屋根も壁もなかったのですね、ところが驚いた事に
来たお社が置いたままのとおり

あの木で出

全然うごいていなかつたのです。屋根までもっていった

津波が お社には手をつけていなかったのですね。
本来ならば

津波の水に浮いて流されていたはずなのに

親神様の御静まりくださる

お

社だけはそのままのこして、人間に神様の働きをお見せくださったのですね。
この姿をみてまわりの人々はおそらく津波も神様のなさる事と感心されたと思うのです。
さきほど申し上げました、お願い勤め祈りについてですが
日本の筑波大学教授の村上和雄先生の書かれた記事にこのような事が載っていました。
それは

アメリカの心臓病の専門医師のランドルフバード氏が、サンフランシスコ総合病

院の、心臓病、集中病棟つまり UTI ですが、そこの患者さん 三百九十三名の協力を得て
行った実験で

他人から祈ってもらった患者は、人工呼吸器や

抗生物質、人工透析器の

使用率がたいへん低い つまり少ないと言う事実が明らかになったと言う事です
。
祈りがどうして 「 効く 」のかと言う事は 現在の所 科学ではわからないのですが
お言葉にははっきりと申されています。
「 願う心の誠から 見える利益が 神の姿やで 」

このように

祈って

願う事によって御守護が見えてくる事が神様の働ききであるとお教

えくだされています
科学は

どんどんと進み医学の上でも進歩してきているのですが、いっこうに病む人はへ

らない訳です、
親神様がお教え下された「 つとめ、と さずけ 」は一つの祈りの姿であり、
祈りによる治療効果は、その人の遺伝子にスイッチを入れて上げるおこないであると申さ
れています。もっとわかりやすく言うならば 電流の弱い暗いランパダに 親神様と
言う電流をつないであげる事だと思うのです。
今回アメリカの医学界で
は、

祈りは効果があると言う事実がみとめられる様になって来た事

親神様のお働きを信じていただける日が少しずつつでも、

近づいている事と思案

させていただくものです。
私事で申し訳ありませんが お願い勤めについて、
ノイローゼ気味の娘さんが

一日一錠以上飲んではいけない睡眠薬を一辺に六十日分、六

十錠のんでしまったのです。病院に運びこんで胃の洗浄をしたのですが、昏睡状態で

医

者も助かっても植物人間ですね、と言われていたのです。家族の方にあつまってもらい、
この子は神様にお供えされたらどうですか、と相談いたしまして、心定めをしていただき、
家族全員でお願い勤めを勤めさせていただいたのです、お願い勤めが終わったところ二十
日間の昏睡状態、からウウウンと意識がもどってくれまして、長い間教会で住み込みとし
てつとめてくれました。
もう一つのお願いつとめは
、先頃

三週間ほど前に布教所長のご婦人が呼吸困難で病院に運びこまれて娘さんより電

話がかかり

母があぶない

すぐお願い勤めをしてほしいと、連絡がはいりました、早速

お供えをしておつとめにかかりました、翌日娘さんより
まり

退院して

今は洗濯していると

ので、ご守護の姿を見て「

連絡がはいり

呼吸困難もおさ

言うのです、娘さんは今出直すかと心配していた

天理教のお願いつとめてすばらしい」と、感心しておほめの

言葉で電話をくださったのですね、
おふでさきに
「しんぢつに心さだめてねがうなら ちうよぢざいにいまのまあにも」

七号 四十三

「しんぢつの心あるならなになりと はやくねがえよすぐにかなうで」

七号 四十六

私達用木に与えられた、この『勤め と さづけ 』は
おさしづにもありますように、
「精神一つの理によつて、一人万人にむかふ、神は心にのりてはたらく、心さへしつかり
すれば、神が自由用自在に心にのりて働くほどに」 (明治二一・三・九)
用木一人の力は微々たるものですが、何でも助かってもらいたいと、言う精神があれば神

様は働いてくださると言うことをお教えくださっているのです。
さきほどのインドの出来事のように、一人のお願い出によって勤められた、このお願い勤
めが、その町を救ったのですから
これこそ、一人万人の人を助けた事になるのですね。
この方が、お願い勤めをしていなければ、その町もおそらくほかの町とおなじような

被

害を受けていたと思うのです。
用木の方で

人前でおさづけをするのが

はずかしいと言う方もおられるかと思います

が 、教祖の教えは「千に一つもちがう事なし」とお教え下さっております様に
私達は

親神様を信じて

人助けの上に勤めさせていただかなければならない時旬がきて

いると思案させていただくものです。
伝道庁は一年四ヶ月後に創立六十周年が迎えられます。残された一年四ヶ月をブラジル管
内一手一つとなつて
「勤め、と

さづけ

」

祈りをささげる心をもたせていただき

勇んでにをいがけ、お

たすけに勤めさせていただき、来るべき創立六十周年記念祭には
親神様、教祖、真柱様に喜んで頂けるよう共々つとめさせていただきたいと思います。
以上これをもちまして 私の つとめを おえさせていただきます。
ありがとうございました。

