Saudação do Primaz na 56ª. Assembleia Geral da Associação Feminina do Brasil
Minhas sinceras felicitações pela magnífica realização da 56ª. Assembleia Geral da
Associação Feminina do Brasil. Ainda, teremos na tarde de hoje a realização do
“Encontro de Incentivo às Associadas visando o Centenário de Fundação”, promovido
pela Associação Feminina da Sede e contando com a presença da diretora da Sede,
Sra. Hiroko Murata. Agradeço pela presença de todas as senhoras que vieram
participar sem se importar com a distância e com seus afazeres.
Como é do conhecimento de todos, em janeiro deste ano, a Associação Feminina da
Sede, tendo em vista o ano de finalização dos “três anos, mil dias” rumo ao centenário
de fundação, acrescentou o plano de ação “Cultivar o espírito de fé, tendo como base
o Ensinamento” e também divulgou o slogan “Que cada associada consiga a graça de
regressar com um participante do Besseki”.
Acredito que o fato de ter sido acrescentado um plano de ação se deu pela aceitação
do que o Shimbashira vem dizendo nos últimos anos em suas preleções no Recinto de
Reverência.
Na Grande Cerimônia de Outono do ano retrasado, o Shimbashira disse: “Por mais que
se fale em salvação do mundo e vida plena de alegria, se não for acompanhado de
conteúdo, de nada adiantará. Devemos olhar nossos passos e, dentro do nosso dia a
dia, viver tendo como base o ensinamento”. Ainda, na Grande Cerimônia de Outono do
ano passado, disse: “O importante é o conteúdo da pessoa que crê, é a convicção da
fé.” “Sem se deixar levar pelas tendências da época e pelos desejos mundanos,
devemos gravar novamente em nosso coração que este é um Caminho iniciado por
Oyassama sozinha, elevar a consciência de que somos os Yobokus, ou seja, os
recursos humanos necessários para a construção do mundo de vida plena de alegria. É
importante ir ampliando a círculo de vida plena de alegria a partir dos mais próximos.”
“O mais importante é praticar os ensinamentos tendo a convicção de que se agirmos
conforme ensinado por Oyassama, não haverá erro.”
Devemos voluntariamente refletir se nossas atitudes e usos espirituais do dia a dia não
estão se desviando da vida baseada no ensinamento de Oyassama e, esforçando-nos
para reformar os pontos que não estão de acordo com a intenção divina, poderemos
elevar a convicção de nossa fé. Ainda, não se deve crer só porque os outros creem.
Penso que para construir um espírito de fé inabalável é importante que se creia tendo
Deus como objetivo.
Faltam somente dez meses para a celebração dos centenário de fundação. Como
finalização das atividades dos “três anos, mil dias”, gostaria que todas as senhoras da
Associação Feminina do Brasil unissem o espírito em torno do slogan “Que cada
associada consiga a graça de regressar com um participante do Besseki” e se
dedicassem com todas as forças em união espiritual.
Acredito que existem muitas pessoas que não puderam levar para conhecer Jiba na
ocasião dos 120 Anos do Ocultamento Físico de Oyassama. Gostaria que convidassem
mais uma vez essas pessoas e se dedicassem no sentido de receber a graça de fazer
com que o maior número de pessoas se junte a nós como materiais humanos a
trilharem o caminho da dedicação única à salvação, rumo a concretizar o mundo de
vida plena de alegria. Assim encerro minha saudação. Muito obrigado.

第５６回ブラジル婦人会総会庁長挨拶
ブラジル婦人会第５６回総会を盛大に開催され誠におめでとうございます。心
からお祝い申し上げます。又本日は午後から婦人会本部より村田洋子（ひろこ
）委員をお迎えして，婦人会本部主催「創立百周年婦人会員決起の集い」を開
催されますが、会員の皆様方にはお忙しい中、遠近を問わず大勢参加下さり誠
にご苦労様です。
皆様方ご承知のように、婦人会本部は本年一月、創立百周年三年千日活動仕上
げの年に当たり、「教えを基に自らの信仰心を培う」という活動方針を追加さ
れ、またスローガン（合い言葉）として「一人の会員が一人の別席者をご守護
頂きましょう」を発表されました。
活動方針を追加されたのは、ここ数年、真柱様が神殿講話でお話し下されてい
る事を受けての事と私は想像しております。
一昨年の秋の大祭で真柱様は、「いくら世界だすけとか陽気ぐらしと言っても
、中身が伴わなくては何にもなりません。足元を見つめ、日常生活の中で、教
えに基づく生き方を実践することであります。」と述べられ、又、昨年の秋の
大祭では、「肝心なのは信仰する者の中身であり、信仰信念であります。」「
時代の風潮や世俗的な欲望に流されることなく、この道が教祖お一人から始ま
った道であることをあらためて胸に刻み、よふぼく、すなわち陽気ぐらしの世
界建設のための人材としての自覚を高め、まずは身近なところから、陽気ぐら
しの輪を広げていくことが大切だと思うのであります。」「教祖のお教えくだ
さった通りにしていれば、決して間違いはない、という信念を持って教えを実
践することが第一だと思います。」とお諭し下さっています。
私たちは日々教祖の教えを生活の基準として、自らの心遣いや行いが教えから
ズレていないか反省し、思し召しに沿わないところは改める努力をすることに
よって、信仰信念を培うことが出来ると思うのであります。又、人を見て信仰
するのでなく、どこまでも神様目標に信仰することが揺るぎない信仰心を固め
る事が出来るのであると思います。
いよいよ創立百周年まであと１０ヶ月と迫りましたが、三年千日活動の仕上げ
として、「一人の会員が一人の別席者をご守護頂きましょう」というスローガ
ンに心を揃えて、ブラジル婦人会一手一つに全力をあげて取り組んでくださる
ことを希望する次第であります。
教祖１２０年祭の年におぢばへご案内出来なかった人が大勢おられると思いま
すが、どうかそうした方々に今一度お声がけ頂き、陽気ぐらし世界実現に向け
てたすけ一条の道を歩んで下さる用木、私たちの同志を一人でも多くお与え頂
けるようご丹精下さいますことをお願い申し上げ、本日の祝辞と致します。あ
りがとうございました。

