
HÉLIO OSSAMU DAIKUARA 

(Tiaminho) 

 
 

 
     Hélio Ossamu Daikuara, o Tiaminho, nasceu 

na Capital paulista no dia 23-1-1975. 

 

     Filho de Hélio Ituo Daikuara e de D. Sayoko 

Daikuara, completam-lhe a família, as irmãs 

Cidílea Mayumi e Tatiana Tiyomi. 

 

     Afável, alegre, comunicativo, vinte dias antes 

de partir, apresentou-se, contudo, diferente. Mais 

quieto, triste, comia pouco e, reiteradas vezes, 

perguntou ao pai e também à genitora o que era 

morrer. 

  

     Numa das noites que antecederam sua partida, 

como não queria deitar-se, o pai insistiu para que 

dormisse e Tiaminho respondeu: “Não tem 

importância Pá, pois eu vou morrer mesmo”!!! 

 

 Na manhã de verão do dia 25 de janeiro de 1980, desencarnou 

por atropelamento na rodovia Guarujá-Bertioga. 

 

 Momentos antes, dera o último testemunho de seu terno amor 

à família. Como o trânsito na estrada não fluía, descera do automóvel e colhera três 

flores silvestres amarelas que entregou à mãezinha e a cada uma das duas irmãs. 

Foi seu derradeiro gesto de carinho na Vida Física. 

 

 (...)  

   

 Ao leitor amigo, desejamos que encontre nestas páginas do 

pequeno-grande Tiaminho, muita paz, reconforto e orientação, já que foram elas a 

bússola segura a conduzir a embarcação dos pais e irmãos pelas águas turbulentas 

da dor e da incerteza, rumo da compreensão maior dos ensinamentos de Nosso 

Senhor Jesus Cristo. 

                                                                                                      Caio Ramaciotti 



  

                                                                   -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
Orientação de Emmanuel, mentor de Chico Xavier: 
                                               

                  

 Leitor amigo: 

 

 Em certas ocasiões, almas nobres do mundo cometem essa ou 

aquela falta. 

 

 De retorno, entretanto, ao Mais Além, reconhecem a extensão 

do erro cometido. 

 

 (...) 

 

 Querem sofrer a mesma dor que impuseram a outrem, 

atravessar o mesmo suplício com que torturaram corações sensíveis que, às vezes, 

lhes doaram as maiores demonstrações de afeto. 

 

 (...) 

 

 Um amigo, erguido à posição de alto comandante de homens, 

apoiando-se numa calúnia caprichosamente tramada, determina a morte, através do 

Hara-kiri, para o seu mais devotado auxiliar. 

 

 (...) 

 

 O rigoroso comandante de outra época aproxima-se dele, 

enternece-se no ambiente familiar em que observa a digna tranquilidade do homem 

que lhe fora vítima e, com o amparo dos Benfeitores Espirituais, aos quais se liga 

por afeição imorredoura nasce na condição de filho do companheiro que ele próprio 

sacrificara. 

 

 Entretém o carinho renascente nos pais queridos que o amam 

com inexcedível ternura e, quando a existência terrestre se lhe consolida, sofre, 

num acidente doloroso, a mesma provação do amigo de outro tempo, agora 

transformado no pai amoroso que o acompanha no transe amargo. 

 

 O golpe no acidente que lhe causa a desencarnação tem a 

forma do Hara-kiri do passado... 



 

 (...) 
                                                                                                                  Emmanuel 
                                                                                        Uberaba, 16 de maio de 1986  

 

                                                               -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-        
 

                                                                                                      

PRIMEIRA MENSAGEM: - por Chico Xavier 

 
 “Querido papai Hélio e querida mamãe Sayoko, estou 
escrevendo com o auxílio do avô Daikuara(1) e da tia Saito, para falar que 
vou indo muito bem. 
 Estou contente, porque estamos todos com outras 
idéias. 
 Pai, venho pedir a sua paz. Nada aconteceu de mal. Eu 
queria ajudar um pouco, na ilusão de que já dispunha de força para 
movimentar o carro(2). 
 Escorreguei e não vi mais nada, porque dormi. Depois, 
soube que o senhor e minha mãe estavam muito tristes. 
 Um amigo de coração generoso me conduziu a um 
lindo parque de repouso. No primeiro dia, estava tão consciente(3)(1) de 
que estávamos todos juntos, que julguei estar em Bertioga(4) ou em 
outro local parecido, a fim de esperá-los. 
 Encontrei muitos amigos que me ensinaram a chamá-
los por parentes. Por eles, fui levado à nossa casa e vi que estavam 
chorando. Não consegui consolá-los, mas pedi aos que me protegiam 
apoio e socorro para os queridos pais, para Mimi e para Tati. 
 Papai, estou muito agradecido. Sei tudo o que o 
senhor e mamãe conversam comigo, especialmente quando estão diante 
do oratório com o meu retrato(5)(2). 
 Papai, não creia que poderíamos ter evitado o 
acidente que nos obrigou a tomar caminho de Guarujá, como soube 
depois(6), onde dormi. O vovô me esclarece que o meu tempo teria de 
ser muito curto. 



 Ele diz que somos companheiros da vida e que, muitas 
vezes, um companheiro vem ficar no mundo apenas durante o tempo 
necessário para fazer um ponto de ligação entre duas certezas – a 
certeza do amor e a certeza da vida que nunca desaparece. 
 Podem acreditar que sinto muitas saudades de casa, 
mas estou muito protegido e reconfortado.  
 Estou alegre porque o senhor, papai e mãezinha, 
estão me vendo em outras crianças. Eu sei que os meninos sem abrigo e 
sem amor de alguém são também meus irmãos. Deus é o nosso Pai e nos 
socorre a todos. 
 Não sei e nem posso escrever mais. Mas estou muito 
feliz porque, depois de um ano, consegui aprender a ser auxiliado a lhes 
escrever. 
 Muito carinho às meninas e, para os dois, muitas 
saudades e muitos sorrisos de alegria e de esperança do filho que lhes 
pertence. 
 Sempre o 
 
                                                                             Tiaminho 
                                                                             Hélio Daikuara 
                                                                             04-3-1981 
 
(1) Referência ao avô paterno Torao Daikuara, falecido em 19-8-1955.  
(2) Tiaminho faleceu colhido por um automóvel, já que, devido ao grande 
congestionamento naquele trecho da estrada Guarujá-Bertioga, saíra de 
dentro do veículo em que viajava e ficara próximo dele, do lado de fora. 
Na movimentação dos carros, a se deslocarem no trânsito, o menino se 
acidentou, para desespero do pai e familiares. Tiaminho, em sua 
inocência, esclarece que tentava empurrar o carro paterno, parado pelo 
congestionamento. 
(3) Tiaminho refere-se aqui que estava consciente, pois a passagem para 
o Plano Espiritual não lhe retirou a lucidez. 



(4) Com muita frequência a família Daikuara ia à Bertioga, cidade 
litorânea paulista. 
(5) Aqui é feita referência às orações que os pais lhe fazem, 
especialmente no oratório, onde há sua foto, bem como às conversas 
que lhe dirigem, numa demonstração de que tem estado presente no lar, 
sabendo do que ali se passa.  
(6) Após o acidente, Tiaminho foi levado ao Pronto Socorro do Guarujá, 
onde já chegou sem vida. 
     
Do livro Resgate a amor, de Tiaminho, por Chico Xavier – GEEM. 
 
                                                    -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
                                                                      

                                                                 ◄► 
 

Nota do Limiar Espírita: 
 
 

 Bezerra de Menezes, que muito tem auxiliado e 
amparado os corações em sofrimento, transmitiu aos familiares, através 
de Chico Xavier, dois breves bilhetes, por assim dizer, datados de 11 de 
maio (três meses e meio depois da morte) e 09 de agosto (seis meses e 
meio depois), em razão da falta de condições do espírito em comunicar-
se.  
 Portanto, o tempo que passou do falecimento de 
Hélio Ossamu, o Tiaminho, até a primeira mensagem enviada por ele 
próprio, foi de um ano e meio.  
 
(1) “No primeiro dia, estava tão consciente” Os Instrutores do Além 
lembram que a questão da consciência é pessoal, dependendo muito das 
condições de paz em que se encontra o Espírito. Se agitado ou revoltado, 
recebe passes magnéticos para tranquilizar-se, dormindo pelo tempo 
necessário ao reequilíbrio psíquico. 
       



(2) “...especialmente quando estão diante do oratório com o meu 
retrato.” 
        A família é budista e os rituais específicos. Qualquer religião nada 
tem a ver com os resultados positivos em termos de afeição, 
sentimentos, etc...  Quando o coração é leve e pleno de amor e os laços 
afetivos estão presentes, o poder dos fluidos faz a sua parte e a 
comunhão magnética acontece. Independente, portanto, da 
religiosidade. 
 
                                                   -o-o-o-o-o-o- 
        
 
 

 


