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[COMUNICADO IMPORTANTE]
Reverências. Muito obrigado.
No dia 16 de outubro passado, foi publicado no jornal “Nikkey Shimbun”
editado em língua japonesa, um artigo intitulado “Fundada a ‘Associação Para o
Estudo Sobre o Mestre Masaharu Taniguchi’, uma organização dissidente da SeichoNo-Ie”. O artigo em questão foi escrito com base na entrevista dada pelo sr. Osvaldo
Murahara, ex-preletor regional da Seicho-No-Ie. A Seicho-No-Ie do Brasil, desde que
foi

oficialmente

reconhecida

pela

Entidade

Religiosa

“Seicho-No-Ie"

(Sede

Internacional) em 31 de maio de 1951, veio realizando o seu movimento por mais de
60 anos, visando a iluminação do Brasil e dos países da América Latina. Dentro desse
contexto, foi criado agora, por sr. Osvaldo Murahara, um grupo opositor, levantando
sua bandeira contra a Sede Central da SEICHO-NO-IE DO BRASIL. É realmente
lamentável a atitude do referido senhor que contraria frontalmente as diretrizes da
Seicho-No-Ie.
Segundo divulgações realizadas através do artigo do jornal acima
mencionado e propagandas da internet, a “Manabu-kai do Brasil” tem previsão de
realizar, nos dias 1 a 8 de dezembro deste ano, conferências nas cidades de São
Paulo, Atibaia, Salvador e Brasília, trazendo do Japão os senhores Takayasu
Taniguchi e Yukihiro Maehara. Contudo, em nome da Sede Central da Seicho-No-Ie
do Brasil, comunicamos claramente aos senhores que tais atividades não têm relação
alguma com a SEICHO-NO-IE DO BRASIL, e também que o sr. Takayasu Taniguchi
encontra-se já desligado da Seicho-No-Ie, não sendo portanto, preletor da Seicho-NoIe. Outrossim, também o sr. Maehara está igualmente desligado da Sede Internacional,
e atualmente não é preletor da Seicho-No-Ie. O referido senhor é vice-representante
do grupo denominado Taniguchi Masaharu sensei o Manabu Kai (Associação Para o
Estudo Sobre o Mestre Masaharu Taniguchi) do Japão que no mês de agosto passado

realizou uma conferência no Nikkey Palace, em São Paulo, quando teceu
públicamente calúnias e injúrias contra a Entidade Religiosa “Seicho-No-Ie” (Sede
Internacional).
Esse grupo Taniguchi Masaharu sensei o Manabu Kai do Japão consiste
em um grupo de pessoas insatisfeitas com as diretrizes de difusão doutrinária da
Entidade Religiosa “Seicho-No-Ie” (Sede Internacional), e é fato evidente que o grupo
não possui relação alguma com a Entidade Religiosa “Seicho-No-Ie” (Sede
Internacional) nem com a Sede Central da Seicho-No-Ie do Brasil.
Desse modo, as conferências que serão realizadas em dezembro
promovidas pela “Manabu-kai do Brasil” tendo como convidados os senhores
Takayasu Taniguchi e Yukihiro Maehara são atividades do grupo opositor à SeichoNo-Ie. Portanto, pedimos para que os senhores líderes e adeptos da Seicho-No-Ie do
Brasil estejam bastante cientes de que participar dessas atividades promovidas pela
“Manabu-Kai do Brasil” implica em ato que contraria as Diretrizes da Sede
Internacional, bem como da Seicho-No-Ie do Brasil.
Senhores líderes e adeptos, unamos as nossas forças para cumprir a
verdadeira missão da Seicho-No-Ie que é a salvação da humanidade, e através da
convergência ao centro na pessoa do Supremo Presidente Prof. Masanobu Taniguchi,
vamos desenvolver vigorosamente o movimento da Seicho-No-Ie, sem que sejamos
iludidos por calúnias e injúrias que objetivam obstruir este nobre movimento.
Pedimos a todos os senhores líderes, adeptos e simpatizantes da SeichoNo-Ie do Brasil para que continuem dedicando esforços baseados na sua profunda fé,
em prol da união e do desenvolvimento ainda maior do Movimento de Iluminação da
Humanidade / Movimento Internacional de Paz pela Fé, iniciado pelo Sagrado Mestre
prof. Masaharu Taniguchi e que o atual Supremo Presidente prof. Masanobu Taniguchi
está dando continuidade.
Agradecemos de coração pela imensa colaboração e esforço dos senhores
líderes e adeptos de todo o país.
SEICHO-NO-IE DO BRASIL

