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PALAVRAS  DO PRESIDENTE DA  FEDERAÇÃO 
 Senhores Presidentes, Divulgadores e Líderes da Associação Fraternidade, Bom Dia, Muito Obrigado ! 
 O nosso futuro próximo nos reserva diversos eventos, Fórum de debates, Curso para Formação de Líderes da Fraternidade e, 
para o próximo ano o Seminário do Sucesso e diversos outros eventos grandiosos, como o Seminário da Luz, da Regional SP-
Campinas. Mas como nós, líderes, dirigentes, divulgadores e presidentes da Seicho-No-Ie devemos ver estes eventos ?  
 Recorro agora à sabedoria do Prof. Masanobu Taniguchi, em seu livro “O Princípio do Relógio de Sol”, para nos responder a esta 
questão. Neste maravilhoso livro observamos que o “mal” enquanto substância não existe, e vemos que tudo que deriva disso, que 
chamamos “mal”, não existe também.  
 Mas, ao falarmos da participação e da divulgação de nossos eventos, ao maior número de pessoas, podemos ver a timidez, a 
passividade, o orgulho, o ego, manifestados nos atos das pessoas, e será que isso tem existência real ?  
 O professor Masanobu Taniguchi é enfático em afirmar: isso NÃO existe ! Isto são pensamentos que foram criados nas mentes 
das pessoas, por alguma razão, e que, acabam manifestando tais atos, mas na sua essência todas as pessoas são Imagem Verdadeira, 
mesmo que alguns dos atos sejam aparentemente dotados de características definidas como “mal” citadas acima.  
 Posto isso, peço aos senhores muita reflexão !   
 Peço que todos os Srs. pensem no AMOR que temos pela Filosofia e pelo Mestre Masaharu Taniguchi, e peço que seus atos, 
enquanto guardiões da tocha passada pelo Mestre, possam sustentar nossas atividades e nossos objetivos, que este Amor possa 
trazer a dedicação e a alegria necessários e indispensáveis à nossa missão de salvar a humanidade, pois, sem isso meus amigos, não 
teremos efeito em nossa existência, não teremos efeito em nossas vidas, não faremos parte da corrente para a salvação das almas.   
 Sei que muitos dos senhores estudaram e aprenderam, por longos anos à fio, o conhecimento dado pela Seicho-No-Ie e com 
isso podem ter melhorado e transformado suas vidas completamente e com certeza conseguem manifestar melhor a Imagem 
Verdadeira de seres perfeitos  que são, a cada momento.  
 E aqui deve haver a reflexão maior. Qual é o objetivo espiritual de um Dirigente e Líder da Seicho-No-Ie ? Com certeza é o de 
ajudar a humanidade. Enquanto adeptos podemos até nos dedicar a cuidar apenas de nós mesmos, mas enquanto Dirigentes o 
conhecimento desperta a importância para também ajudar a mudar a vida de outras pessoas. Isso é manifestação do Amor de Deus.  
 Isto significa nos conscientizarmos que somos elos de uma corrente. A corrente só é forte quando seus elos suportam o peso 
da carga e o dividem igualmente, e assim todos mantém a união que permite ligar as duas pontas da corrente. O elo fora da corrente, 
diferente daqueles que estão unidos, não necessita suportar peso algum, ele não é afetado pela tempestade ou pelo Sol escaldante, 
e em definitiva análise, um elo fora da corrente perde sua utilidade. 
 Muito obrigado a todos os elos unidos desta corrente que trabalham incessantemente pelo Movimento de Iluminação da 
Humanidade, muito obrigado por existir esta corrente chamada Seicho-No-Ie. 
 Preletor José Carlos Gonçalves, Presidente da Fraternidade da Regional SP-Campinas. 

 

AGENDA DO FRATERNO 
 
04/10 Fórum de Estudos e Debates de Assuntos da 

Fraternidade,  
 ▪ Minha vida é uma seqüência de problemas. 
 Problemas conjugais e relacionamento com os filhos. 
Problemas de vícios, comigo e meus filhos. Problemas de 
relacionamento com familiares. Meu filho é muito revoltado; 
não conversa mais e não gosta de estudar. 
 ▪ Por mais que me empenho não consigo prosperar ?  
 Todo empreendimento que inicio vem à falência. Para 
quem está procurando emprego. Vivo sempre fazendo “bico”. 
Não sei como liquidar minhas dívidas. O que determina uma vida 
próspera. 
 ▪ Porque tanta doença na família ?  
 Como ajudar um ente querido com problema de saúde. A 
doença  se manifestou em mim, e agora !  Onde está a causa da 
esterilidade, doenças congênitas e consangüíneas ?  Doenças 
consideradas incuráveis pela medicina, o que fazer ? 

 Estas são as questões que estarão sendo analisadas à 
luz dos ensinamentos da Seicho-No-Ie, por homens de Águas de 

Lindóia, Socorro, Amparo, e demais cidades da região, no Núcleo 
de Amparo, à Av. Prefeito Raul de Oliveira Fagundes, 975, 
Centro,  Amparo/SP, dia 4 de Outubro, Domingo, das 14h as 17h. 
10-12/10 Seminário Geral de Treinamento Espiritual de 
 Oferenda de Trabalho     Seminário do Perdão  
 Orientadores: José Maria Coelho; Maria Terezinha 
Braga; Marlene Aparecida Von Mann Caramur; Claudenor José de  
França.  Em Ibiúna. Os interessados em participar da caravana 
da Regional SP-Campinas devem contatar a Prel. Maria Helena 
Cabrera Mosca, pelo tel. 3871-2137 
11/10 Encontro Nacional em Prol da Pequena Vida. 
 Orientadora: Prof. Marie Murakami, em Brasília. 
11/10 Seminário do Progredir Infinito.  
 Orientadores: LI Emília Mariko e Prel. Carlos K 
Takahashi. Temas: “Como atrair a riqueza?”, “Como se realizar 
Profissionalmente?”. Local Núcleo de Indaiatuba / Vila Avaí, à R. 
Juriti, 22 Vila Avaí,  Indaiatuba. Evento organizado em conjunto 
pelas Associações Fraternidade, Prosperidade, Jovens e Pomba 
Branca.  Inform. com o Divulgador Ricardo Fávero pelo telefone  
(19) 3875-1568. 
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 24-25/10 Seminário da Assoc Fraternidade (Seminário 
do Sucesso). Orientadores: Junji Miyaura, Luiz Hideo 
Tamaru, Eleonor Setsuko Kawano Sato, em Ibiúna.  

 
07/11 Reunião de Divulgadores da Regional SP-Campinas. 

Reunião mensal, no mesmo dia da reunião de 
Presidentes de ALs, com atividades e palestras para a 
atualização e integração, para que todos os 
Divulgadores da Regional SP-Campinas possam manter-
se informados e atualizados, e tenham uma constante 
evolução no Movimento de Iluminação da Humanidade. 
Convidamos todos os Divulgadores. Na Regional SP-
Campinas, às 8h30. 

 
31/10-2/11 Seminário Geral de Treinamento Espiritual 

(Seminário  de  Gratidão  aos  Antepassados). 
Orientadores: Prel.  Marie Murakami, Prel. Yoshishico 
Iuassaca e Prel. Sonia Regina dos Santos Hyppolito. Os 
interessados em participar da caravana da Regional 
SP-Campinas devem contatar a Prel. Maria Helena 
Cabrera Mosca, pelo tel. 3871-2137 

 
15/11  Seminário Regional do Sucesso, Orientadores: 

Preletora Marlene Castanheira Gonçalves, e Preletor 
José Moraes Longo. Temas: “Harmonia Familiar Como 
Base do Sucesso”, “A Chave do Sucesso Está Em Suas 
Mãos”. Local: Colégio Regente Feijó,  Rua dos 
Andradas, 412, Centro, Itu. das 13h00 às 16h30. Para 
mais informações: Div. Wagner L. Camargo, tel. (011) 
4013-1726 / 4022-2004. 

 
29/11 Curso para Formação de Líderes da Associação 

Fraternidade, orientadores: Luiz Hideo Tamaru, 
Yutaka Yokoyama, na sub-séde. Juntamente com todos 
os queridos Presidentes, visualizamos uma grandiosa 
caravana partindo de todas as A.L.s de nossa Regional 
rumo a este maravilhoso encontro de grandes Líderes.   

 
06/12 Primeira Conferência Para Casais, na Regional SP-

Campinas, das 14h às 19h. Orientadores:  Prel. Marie 
Murakami, e Prel. Fernando Bianchi  Rufino.  Temas: 
“Como Fazer Para Manifestar Um Lar Harmonioso”, 
“Para Quem Quer Fazer o Outro Feliz e Ser Feliz “, 
“Conhecendo a Metade da Alma” . Organizado pelo 
Departamento dos Jovens Casados. Contribuição: R$ 
15,00 antecipado, R$ 25,00 no dia do seminário.   

 
Próxima Reunião de Presidentes 
 A próxima reunião será no dia 7/11/09 às 8h30 na 
Regional SP-Campinas. Todos os membros da Diretoria das ALs 
e Divulgadores são convidados. 
 

Parabéns para vocês ! 
 
Aniversariantes de Setembro: 
Parabéns aos Presidentes que comemoraram seu aniversário em 
Setembro. Desejamos muita saúde, paz e prosperidade para 
nossos amigos: 
 Presidentes de ALs:   11/09 - Wlademir Antonio Pohl;  
10/09 - Aparecido Ivaldo De Araújo;  16/09 - Jaime Messias 
Da Silva. 
 Divulgadores:  01/09 - Odair Jose Vacilotto; 03/09 - 
Luis Jorge Ferreira Prates Junior; 07/09 - Antonio Milton 

Goes da Costa; 07/09 - Ricardo Jose Gothardo; 08/09 - Jose 
Aparecido Navarro; 12/09 - Miguel da Silva Barbosa; 13/09 - 
Abel Bernardo; 18/09 - Carlos Alberto Pascuali; 20/09 - 
Bianor dos Santos; 23/09 - Francisco Geraldo Silveira; 24/09 
- Marcio Rogerio de Lima; 28/09 - Roberto Artenio Rabesco; 
29/09 - Alfredo Shizuo Taniguti; 30/09 - Valmir Aparecido 
de Oliveira. 

 
PAINEL FRATERNIDADE 

 
Reunião Setorial de Campinas 

 No 16/09/09 realizou-se a reunião setorial das ALs 
da cidade de Campinas, onde 4 destas ALs estiveram seus 
representantes para tratarmos sobre as Reuniões de Estudos 
Para Formação de Líderes. 

 Muito Obrigado pelo empenho e dedicação dos 
presidentes das associações: Central, Chapadão, Nova Europa 
e Santa Amália, bem como a seus dirigentes que tornaram 
esta reunião um novo marco em nosso trabalho pelo 
Movimento de Iluminação da Humanidade. 
 

Coordenadoria  de Divulgadore s 
 

Caros presidentes de Associações Locais, reverências, 
muito obrigado. 

Excepcionalmente, na última reunião de presidentes, por 
decisão do nosso presidente da Federação Fraternidade José 
Carlos Gonçalves, houve uma reunião conjunta entre 
Presidentes, Divulgadores e Diretoria da Federação devido a 
importância dos assuntos abordados. No entanto, cabe aqui 
lembrá-los que a reunião de Divulgadores, que ocorre em 
paralelo à reunião de presidentes, continuará sendo realizada 
todos os meses seguintes. Portanto, ainda continuo contando 
com a colaboração dos senhores em trazer às reuniões os 
seus Divulgadores. 

Para finalizar, quero aqui externar todo o meu respeito 
e gratidão a todos os Presidentes, Divulgadores, Preletores e 
adeptos que com muita alegria participam das reuniões e 
estudam o Ensinamento da Seicho-no-Ie. 

Muito obrigado e sucesso a todos. 
LI Marcelo da Silva  

 
Indicação para Nomeação de Novos Divulgadores 

 Continuam a chamada aos Cursistas do Módulo de 
Estudos que foram aprovados no exame final do Nível 1 e que 
preencham os demais requisitos podem ser indicados para 
nomeação como Divulgadores. Para mais informações 
solicitamos contatar o L.I. Marcelo da Silva. O tel. para 
contato é:  019-9107-4443 
 

Departamento de Divulgação de Livros e Revistas 
 

Você sabia que na Seicho-No-Ie existem muitos adeptos 
que tiveram seu primeiro contato foram através das Revistas 
Sagradas ? 

Não sabemos quem vai aceitar esta Verdade, nem sabemos 
quem está precisando. Só o que sabemos que é muito bom viver 
conforme os princípios da Seicho-No-Ie, pelos quais perdemos 
o medo de todas coisas fenomênicas e nos libertamos do 
sentimento de pecadores. Muito obrigado Mestre ! 

Que este mundo se tornará um Paraíso totalmente 
manifestado isto já é um fato.  Nosso trabalho de divulgação 
desta Verdade é para que se manifeste o mais rápido possível o 
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mundo perfeito onde todos se reconhecerão como verdadeiros 
Filhos de Deus, e onde só existe o bem. 

Presidentes, Divulgadores, Preletores, Adeptos e 
Colaboradores, vamos fazer parte desta multidão de pessoas 
que contribuem para que o Paraíso se manifeste por toda 
eternidade. 

O livro lançamento deste mês é “Princípio do Relógio de 
Sol”,   e já está disponível na livraria. A cota é de 6 exemplares  
por Associação Local. 

Alguma dúvida de divulgação de revistas, livros e visita de 
benção estou a disposição, muito obrigado. 

Div. Carlos Heikô Kuniyoshi, 
e-mail:  chkuniyoshi@hotmail.com  
 

Departamento de Formação de Líderes  
 
Agradeço a todos que com muito Amor promovem, 

colaboram e que fazem parte das Ass. Fraternidade da 
Regional SP Campinas. 

 
No dia 25 de Setembro foi realizada na A.L. de Salto, a 1ª 

Reunião de Estudos Para Formação de Líderes,  com a 
participação de 17 “Filhos de Deus” da cidades de Indaiatuba, 
Salto e Itu.   

O tema da primeira reunião foi “Todos Podem se Tornar 
Líderes”, sob a orientação do Prel. Plínio Yoshio Suguinoshita. 

Nas palavras entusiasmadas do Divulgador Wagner Luiz de 
Camargo, Presidente da AL de Itu, “a repercussão foi 
maravilhosa, todas a pessoas com quem conversei comentaram o 
quanto foi importante esta integração e principalmente a 
oportunidade que tiveram de expor sua opinião sobre o tema 
abordado e a maneira com que a reunião transcorreu, com 
harmonia, sabedoria, amor e muitas experiências transmitidas 
por cada pessoa que ali estava.    

Os Relatos ali colocados e as explicações feitas por cada 
Filho de Deus ali presente fizeram o ambiente ficar muito 
agradável fazendo existir no local uma troca de energia 
fantástica. 

Já agendamos a próxima reunião para o dia 23 de outubro 
(sexta-feira) 20h00, novamente  na Associação Local de Salto.” 

O Div. Cleber Susi, da A.L. de Salto, que com muito Amor 
acolheu todos os participantes desta primeira reunião, disse:  

" Além do ambiente de Luz que está presente em todos os 
eventos da Seicho-No-Ie, achei extremamente importante a 
união das cidades próximas para uma maior integração e troca 
de conhecimento. Fiquei muito satisfeito e estarei engajado 
para continuidade dessas reuniões, pois sei que estaremos 
adquirindo e aprimorando conhecimentos para o bem das A.L.s e 
de nosso cotidiano". 

Da colaboradora Adriana de Oliveira Moreira - sim as 
mulheres também fizeram questão de participar – recebemos 
esta carinhosa mensagem: 

“Gostaria de agradecer pela oportunidade de participar da 
Reunião de Estudos para Formação de Líderes. Achei muito 
oportuno, estava mesmo precisando deste tipo de orientação, 
isso reforça o ensinamento de que Deus sabe das nossas 
necessidades e nos proporciona o que precisamos no momento 
certo, pois quando fui, nem imaginava como seria aquela 
reunião, e confesso que saí de lá encantada. 

Como tudo na Seicho-No-Ie, o que aprendemos nesta 
primeira reunião, será de grande ajuda para nossa vida 
cotidiana. 

Gostei do assunto que foi discutido e também da forma 
como foi discutida, é muito bom quando todos têm 
oportunidade de expor seus pontos de vista, suas experiências 
e tirar as dúvidas. Tenho certeza, que como eu, os demais 
também saíram de lá com muitos ensinamentos novos para 
aplicar no seu dia a dia. 

Nas próximas reuniões a interação deverá ser ainda melhor, 
pois iremos nos conhecendo mais e com isso o grau de liberdade 
para expor as idéias e sugestões também vão aumentando. 

Aproveito para parabenizar a todos que de alguma forma 
contribuíram para que a nossa AL participasse dessa nova 
atividade. 

Estou muito feliz por fazer parte deste grupo. Muito 
obrigada, Adriana de Oliveira Moreira 

Parabéns às ALs Americana, Nova Odessa, Sumaré, e 
Valinhos, Central, Jardim Chapadão, Jardim Nova Europa e 
Jardim Santa Amália, que também realizaram suas Reuniões de 
Estudo para Formação de Líderes no mês de Setembro. 

Agradeço ao Div. Wagner Luiz de Camargo, pela colaboração 
nesta matéria.  

   
Para contato: 
Preletor Reynaldo João Milani Filho 
Avenida Adib Chaib 2750    Centro 
CEP 13800-010   Mogi Mirim SP 
Tel. (19) 38054215   Cel. (19) 81419919 
E-mail: preletor.reynaldo@superig.com.br 
 

LEMBRETES GERAIS 
 
Caros Presidentes, por favor, colaborem com todo o seu 

Amor e Dedicação para a formação de novos adeptos, líderes, e 
dirigentes, divulgando com toda a convicção os Cursos de 
Formação que serão realizados no próximo ano.  

 
Ciclo de Estudos da Prosperidade 2010 

Destinado especialmente aos Empresários, Executivos, 
Profissionais Liberais Autônomos, Empreendedores Individuais, 
enfim, a todas as pessoas que desejam um melhor embasamento 
espiritual para enriquecer a sua vida profissional e empresarial 
com a filosofia positivista da Seicho-No-Ie.  
      Os participantes dos Ciclos de Estudos da Prosperidade 
tomam contato com os fundamentos da verdadeira  
Prosperidade desde as primeiras aulas, na companhia de 
profissionais que atuam em diversas áreas de trabalho. É 
realizado em Hotel dotado de excelente infra-estrutura. As 
aulas são todas apostiladas. Além dessas vantagens, todos 
adquirem um dos principais pré-requisitos necessários para a 
candidatura aos exames para Preletor e/ou Líder da Iluminação 
da Seicho-No-Ie. 
   Em Campinas, é realizado no quarto sábado de cada mês, 
e em Jundiaí, Mogi Mirim e Rio Claro aos domingos, uma vez por 
mês.  A Carga horária do Ciclo é de 52 horas. 
       O Ciclo Campinas dispõe de uma sala de aula infantil, 
direcionando e treinando as crianças no pensamento positivo. 
      O custo anual do Ciclo Campinas é de R$ 700,00. Inscrições 
já estão abertas, facilitados em 13 vezes de R$ 54,00.  
      Informações mais detalhadas sobre locais, dias e 
descontos de pagamentos podem ser obtidas na Regional SP-
Campinas pelo tel. 19-3251-7234, ou também pelos tel. 3241-
1408 (Jocely), 3241-3570 (Vanda ), e 3305-8147 (Marly).   
 
 



                                                                                Jornal do Fraterno - Outubro/2009                                                                  Pág. 4 

Módulos  De  Estudos 2010 
 Destinado aos adeptos e simpatizantes que desejam 
aprofundar seus conhecimentos sobre a doutrina e os 
fundamentos organizacionais da Seicho-No-Ie.  
 Destina-se também à preparação formal de novos 
Dirigentes da Seicho-No-Ie, na forma das normas vigentes.   
 E também para os Preletores,  Dirigentes, Divulgadores, que 
desejam continuar a prática do estudo dos ensinamentos da 
Seicho-No-Ie sob a ótica da adequação da orientação aos 
adeptos nos tempos atuais.    
 Paralelamente, haverá Reuniões para Crianças e Juvenis, sob 
orientação de monitores da Seicho-No-Ie.  
 Contribuição anual: R$ 150,00, parcelável em até 5 vezes, 
mais R$  10,00  pela Apostila. 
 Início : 6 de Março/10 às 13h00. Outras datas: 10/04; 
08/05; 03/07; 07/08; 04/09; 02/10 e 06/11 (prova final). 
 A formação nos Módulos de Estudos é um dos principais 
pré-requisitos para os interessados em habilitarem-se a 
prestar exames para Preletor e/ou Líder da Iluminação.  
 Aos Preletores recém nomeados, esta é uma oportunidade 
imperdível para a revisão de seus conhecimentos e reforçar sua 
convicção de Filhos de Deus Perfeitos, preparadíssimos para 
orientar outros Filhos de Deus.   
 As pessoas que ainda não decidiram tornar-se Preletores, 
mas que desejam aprofundar seus conhecimentos sobre a 
doutrina da Seicho-No-Ie também encontram nos Módulos de 
Estudos um excelente fonte para o  seu  aperfeiçoamento 
pessoal.  
 Os interessados em participar do curso na sede da Regional 
SP-Campinas devem contatar a coordenação pelo telefone 19-
3251-7234, ou com a Diretoria de todas as Associações Locais.  
 Para os interessados em participar das aulas no Núcleo 
Limeira, Av. Maria Buzolin, 383podem obter mais informações 
pelo tel. 19–3451-3064 (Limeira), com  Ana Maria Rizzo, ou 19–
3422-7909  com Darci Nieivas ( Piracicaba )    
 

Programa Seicho-No-Ie na TV 
Assista e divulgue o Programa Seicho-No-Ie na TV: 

BandSat (Parabólica )  7h00 às 7h30  
 e 0h00 às 0h30,     
Rede RBI (TV Aberta )  8h00 às 8h30  
MixTV e das 23h00 às 23h30,  
BandCampinas   Sábado 8h30-9h00,  
BandSat  Sábado 8h00-8h30,   
JBNTV  (Sky )  7h. e 23h. 
Para saber a programação dos temas e palestrantes, veja o 
site WWW.sni.org.br. ( h o r á r i o s  e  e m i s s o r a s  
s u j e i t o s  a  m u d a n ç a )  
 Senhores Presidentes divulguem o Programa Seicho-
No-Ie na TV. Com certeza novos adeptos em breve estarão 
participando das Reuniões de suas ALs depois de conhecerem 
esta maravilhosa Filosofia através dos programas de 
televisão.  
  

As Sete Declarações Iluminadoras da Seicho-No-Ie 
 
 1 – Declaramos transcender todo sectarismo religioso e, 
reverenciando a Vida, viver em fiel obediência à Lei da Vida. 
 2 – Acreditamos que a lei da manifestação da Vida é o 
caminho do progredir infinito, e acreditamos também que é 
imortal a Vida que se aloja em cada indivíduo. 

 3 – Estudamos e publicamos a Lei da Criação da Vida para 
que a humanidade possa seguir o verdadeiro caminho do 
progredir infinito. 
 4 – Acreditamos que o amor é o alimento da Vida e que a 
oração, as palavras de amor e o elogio constituem o poder 
criador da palavra que concretiza o amor.  
 5 – Acreditamos que, como filhos de Deus, possuímos em 
nosso interior a possibilidade infinita e que podemos atingir o 
estado de absoluta liberdade com o uso controlado do poder da 
palavra. 
 6 – Para melhorarmos o destino da humanidade mediante o 
poder criador das boas palavras, divulgamos a doutrina em 
livros, publicações, seminários, conferências, transmissões em 
rádio e TV e outros meios culturais. 
 7 – Baseados na correta filosofia da vida, no correto modus 
vivendi  e no correto modo de educar, organizamos movimentos 
que dominam doenças e todas as demais formas de sofrimento 
humano, para construir na face da Terra o Reino do Céu de 
amor mútuo e cooperação. 

Extraído do livro “O Que Deve Fazer o Dedicado à Iluminação”,  
Masaharu Taniguchi e Seicho Taniguchi 

 
 
 

Seja Um Líder do Movimento de Iluminação da Humanidade 
 
 Quem mais perdoa é que se tornará grande líder. Quem 
mais ama é que se tornará um grande líder. Quem se dedica 
mais é que se tornará um grande líder. Quem consegue louvar 
mais tornar-se-á um grande líder. As pessoas aglomeram-se em 
torno daquele que tem mais a oferecer, tal como as formigas ao 
redor de alimentos doces. 
 Uma agência de pesquisas perguntou a vendedores “Qual o 
fator principal que os motiva a trabalhar “, e a resposta “O 
aumento de renda” foi classificada em quarto lugar. O que mais 
motiva os vendedores é “ser melhor que os outros”; depois, 
“Ser reconhecido, receber menção honrosa ou prêmio”. O 
desejo de ser reconhecido por um grupo é muito forte, 
principalmente de ser considerado como o melhor, o benfeitor, 
o líder, etc. O ser humano se sente feliz quando é reconhecido 
e elogiado e sua vontade de servir aumenta ainda mais. Por isso 
quem deseja ser um líder deve saber elogiar. Quem toma 
atitudes rigorosas, mostrando-se severo perante os erros 
cometidos por elementos de sua equipe, não tem qualidades 
para se tornar um grande líder. Nos momentos críticos o líder 
deve lembrar-se da frase de Jesus Cristo: ”Perdoe até setenta 
vezes sete”.   

 Do Livro “leve Avante Sua Vida”, 10ª. edição, pag. 153, 
      Masaharu Taniguchi 
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