
OYASSAMA

 Oyassama disse:
 “Seja bem-vinda de regresso. Foi Deus-Parens que a 
trouxe de regresso guiando-a pelas mãos. Escorregou aqui e ali, 
foi muito difícil, não? Mas, mesmo nessa dificuldade esteve 
contente. Deus-Parens aceita plenamente, plenamente. Aceita 
tudo, inteiramente e concede graças. Tenha prazer, tenha prazer, 
tenha prazer.”

Episódios da Vida de Oyassama,
Episódio 44. Dia de Neve

 Vamos imaginar uma situação de quando Oyassama estava 
presente fisicamente.
 Certa pessoa está lutando contra sua doença e também com 
um problema difícil e delicado que não pode confiar a mais ninguém. 
Ele passa muitas noites sem dormir, preocupado e agora está preste a 
perder o juízo.
 Um dia ele ouve boatos sobre uma deusa viva, em Yamato, 
que pode salvar todo e qualquer tipo de doença. Uma luz de esperança 
agora ilumina a escuridão de sua mente. Diz a si mesmo: “tenho que 
ir”, sentindo que essa deusa é sua última esperança.



 Ele parte em uma jornada, que pode ser difícil e arriscada. Não 
há transportes motorizados. Andar é o único caminho e levará vários 
dias até chegar a Yamato.
 Ele só consegue pensar em Oyassama enquanto sobe uma 
colina íngreme, ao longo de um caminho de penhasco, através de rios 
sem pontes e de florestas sem trilhas. À medida que o tempo passa, 
parece pálido e exausto, mas mesmo assim, ele segue em frente.
 Por fim, ele chega à Residência, onde Oyassama o recebe de 
braços abertos e o abraça com um sorriso caloroso e diz: “Bem-vindo 
de regresso. Estava esperando por você. A sua sinceridade foi aceita. 
Você será salvo.”
 O sorriso gentil e radiante de Oyassama e as mãos calorosas o 
convencem de que, mesmo que o mundo se volte contra ele, Oyassama 
estará sempre do seu lado e que entende tudo o que ele está passando.
 Ele experimenta uma alegria e euforia avassaladora. Ele sabe 
que está curado e sente que: “Enquanto Oyassama estiver comigo, 
posso passar por qualquer situação”.
 De fato, foram muitos os que passaram realmente por esse tipo 
de experiência e assim conseguiram superar os desafios que enfrenta-
ram.


