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PALAVRAS DO PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO 

Reverências ! Senhores Presidentes, amigos de jornada, meus sentimentos ao escrever-lhes esta mensagem, são de 

profunda gratidão. 

Não devemos reconhecer as dificuldades e os obstáculos que, aparentemente, se apresentam nas pessoas que, mesmo 

conhecendo os ensinamentos da Seicho-No-Ie, ainda parecem deixar o ego manifestar-se e, com isso, criam situações 

embaraçosas no cotidiano de cada A.L. Por isso, afirmo-lhes: O ENSINAMENTO É PERFEITO, e disso não duvidem.  

Os Senhores foram escolhidos por Deus e não existe acaso em nossas vidas. Sintam e respirem a Sabedoria de Deus; 

pensem na missão espiritual de que foram investidos e na grandiosa tarefa que podem desempenhar em suas Associações Locais. 

Não reconheçamos o que não venha de Deus. Foquem suas mentes nos objetivos de Deus e do Mestre Masaharu Taniguchi e 

acreditem: se Deus os colocou na Presidência de uma A.L., é porque Ele confia na capacidade de cada um. Trabalhemos sempre 

olhando para frente, sem desanimar.    

Vamos nos empenhar em todos as atividades da Associação Fraternidade. Usemos agenda e tenhamos sempre em mãos as 

datas de todos os eventos a serem realizados. Formemos em cada A.L. uma caravana com o maior número possível de homens para 

participar, no próximo dia 14/02/09 em Mogi-Mirim, do 6º Seminário do Sucesso Regional / 2009.  

Contamos com todos os Senhores e os Senhores contem com a Federação Fraternidade e todas as suas Diretorias, 

“SOMOS UM SÓ SER”. 

Agradeço a Deus pela oportunidade de, em todos os novos encontros, aprender mais e mais com todos os Senhores.  

MUITO OBRIGADO ! 

 

AGENDA DO FRATERNO 
 

6º. Seminário do Sucesso na A.L. Mogi-Mirim  

Será realizado pela primeira vez em Mogi-Mirim, o Seminário 

do Sucesso Para Homens, com o objetivo de divulgar  os 

ensinamentos da Seicho-No-Ie, transmitidos pelo Mestre Masaharu 

Taniguchi,  da Verdade “Homem Filho de Deus”.  

 

Neste Seminário Especial da Seicho-No-Ie do Brasil, serão 

explicados de maneira especial para os homens interessados em 

conhecer com mais profundidade a filosofia de vida da Seicho-no-

Ie, visando à elevação da espiritualidade, alegria, amor, paz, saúde, 

prosperidade, e harmonia no lar.  

 

A Seicho-No-Ie é uma filosofia religiosa iniciada no Japão 

em 1.930 pelo professor Masaharu Taniguchi, e fundamenta-se no 

ensinamento o Homem é Filho de Deus e originariamente isento de 

pecado. Milhares de pessoas em todo o mundo, inclusive e 

principalmente no Brasil, após conhecerem o ensinamento e 

adotarem a sua prática no cotidiano, relatam que modificaram suas 

vidas e tornaram-se pessoas mais alegres, felizes, serenas, 

saudáveis e prósperas.   

 

O seminário destina-se ao público masculino, de todas as 

localidades próximas de Mogi-Mirim, com entrada franca e sem 

necessidade de prévia reserva. Será realizado na Associação Local 

da Seicho-No-Ie de Mogi-Mirim, situado na Avenida Adib Chaib, 

2.784 – Centro, Mogi-Mirim, no dia  14/02/09, Sábado, com início às 

14h30 e término às 18h30. 

 

As palestras com os temas: “O Homem no Trabalho”, “O 

Homem na Família”, “Minhas Forças Jamais se Esgotam”, serão 

proferidas pelo Preletor Ralf Arine, Vice-Presidente Nacional da 

Associação Fraternidade  e pela Preletora Maria Lucia Zenobi 

Chaves, Preletora Master da Seicho-No-Ie. 

 

Informações pelos tel. (019) 9700-7627,  com o  Sr. Júlio 

César Duran Marchiori, ou pelo tel. 019-3875-4588 com o Sr. 

Jocelino Zanotelo. 

E depois tem mais Seminários do Sucesso 

 

E logo teremos o Seminário do Sucesso Regional em Rio 

Claro, Serra Negra e Itu. O Seminário em Rio Claro já tem data 

marcada:  12/7/9. E o orientador será o Prel. Luiz Hideo Tamaru. 

Aguardem ! 

 

Curso para Formação de Líderes na Sub-Séde  

 

O próximo curso será no dia 22/3/09, com início às 8h30. 

Orientadores: Prel. Marie Murakami e Prel. Luiz Hideo Tamaru.  

Principais temas:  “As principais características dos Líderes 

de Sucesso”;  “Conceitos Organizacionais”;   “Como Adquirir 

Sabedoria Para Se Tornar Verdadeiros Líderes”.  

Palestras:  “Oração – a Mais Potente Força Mental”; “O 

Caminho Para Receber a Provisão Infinita”; “O Homem na Família, 

Casamento, Sentimento de Amor, e Vida Profissional”;  “Você Será 

Salvo Infalivelmente”.   

Vamos todos participar da grandiosa caravana da Regional 

SP-Campinas!  

 

 

Para mais informações sobre o Curso para Formação de 

Líderes na Sub-Séde, inclusive sobre o “Plano Facilitador” e sobre as 

Caravanas,  solicitamos contatar o Prel. Jocelino Zanotelo, pelo tel. 

019-3875-4588. 

 

 

Módulos de Estudos 2009 

 

As inscrições para os Módulos de Estudos em 2009  estão 

abertas.   Aulas à partir de Março, no 1o. sábado de cada mês na 

Regional SP-Campinas, e agora também na AL de Limeira.  

Solicitamos aos senhores Presidentes que divulguem para os adeptos 

em suas ALs pois gostaríamos que mais Fraternos participem dos 

Módulos de Estudo neste ano.   

A formação de novos líderes, dirigentes e Preletores começa 

e passa pelos Módulos de Estudos ! Presidentes, lembrem-se: O 

verdadeiro Líder é aquele que forma seus sucessores. A Associação 
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Fraternidade está em constante crescimento e necessitamos de 

mais Líderes.  

Para informações mais detalhadas, por favor procurem a 

Prel. Jocely Maeda, pelos tel. (19) 3241 1408; 3203 9993; 9212 

4388 ou pelo e-mail:  jocelymaeda@yahoo.com.br. 

 

Ciclo de Estudos da Prosperidade 2009 

Estão abertas as inscrições para o Ciclo de Estudos da 

Prosperidade 2009.   Turmas em Campinas, Jundiaí, Rio Claro. Em 

Campinas e Rio Claro as aulas são aos sábados, uma vez por mês, e 

em Jundiaí aos Domingos, uma vez por mês. Primeira aula da turma 

de Campinas no dia 28/2/09.  

Conferencistas já confirmados para a turma de Campinas do 

curso de 2.009: Prel. Heitor Miyazaki (Preletor da Sede 

Internacional), Prel. Belisa da Rocha Braga, Prel. Mário Gabriel 

França Silva, Prel. Milton Yuki (todos da Diretoria da Sede Central); 

Prel. Elisete Dáurea Ferreira, Prel. Shisei Celso Toma, Prel. Píer 

Damiano Scarfi (diretores da APSIB – Sede Central).  

Se você ainda tem só 1% de certeza, então inscreva-se agora 

mesmo para participar da primeira aula como aluno-convidado !  

Novidade este ano: sala com atividades para crianças !  E lembre-se 

do que a Prel. Jocely divulgou na última reunião: os Presidentes de 

AL que apresentarem 2 novos cursistas, tem direito a desconto de 

50% em sua contribuição.  Mais informações com os coordenadores 

das respectivas turmas.   

 

Seminário de Carnaval 2008 

De 20 a 24/02/09 em Ibiúna Participem do Seminário de 

Carnaval em Ibiúna. Orientador Responsável: Prel. Fernando A.M. 

Marques. Orientadores Adjuntos:  Daniela Cristina Seghessi, Flavio 

Koji Hiramine, Cleuza de Jesus Zanata, Hélio Giovani T. de Melo. 

Convidados Especiais: Prel. Yoshio Mukai, Enio Maçaki Hara, Antonio 

S.I. Oshima, Yutaka Yokoyama.  

Programação: favor conferir a programação completa de 

Palestras, Cerimônias e Práticas, no folheto distribuído para os 

Presidentes.  

Mais informações para inscrição e caravanas: Prel. Maria 

Helena Cabrera Mosca, pelos tel. 019-3871-2137 / 3871-3142. 

 

Acontece nas Associações Locais:  

13/02 - Homenagem aos Pioneiros e Comemoração do 5º. Aniversário  

da Assoc. Fraternidade Central – Campinas  

27/02 – Homenagem aos Pioneiros e Comemoração do Jubileu de Prata 

do Núcleo de Valinhos 

01/03 - Seminário da Oração na Assoc. Fraternidade Central 

07/03 - Seminário da Oração na Assoc. Fraternidade de Itatiba 

21/04 - Seminário Regional Esperança e Fé, com Prel. Luiz Hideo 

Tamaru e Prel. Leonor Ichikawa 

 

Envie notícias de sua AL e seus eventos pelo e-mail: 

victorrodriguesjr@gmail.com, pelo fax 019-3254-5437, ou por 

carta, para o endereço da Regional SP-Campinas. Para chegar a 

tempo de publicação na próxima edição, envie-nos até o dia 25 de 

cada mês. 

 

Dia da Seicho-No-Ie  

 

Será no dia 8 de Março, às 15h00 na Regional SP-Campinas, com a 

presença de representantes da Sede Central. O Prel. Shigueo 

Teranishi solicita a colaboração de todos os Presidentes para, caso 

ainda não tenham feito, informar o nome de dois participantes de 

cada A.L.  

 

Reunião de Presidentes 

A próxima reunião será no dia 07/03/2009 às 8h30 na 

Regional SP-Campinas. Todos os membros da Diretoria das ALs são 

bem-vindos e pedimos que incentivem e tragam seus Divulgadores 

para participarem  conosco. 

PAINEL FRATERNIDADE 
 

Reuniões setoriais das sub-regiões  

 

Em breve divulgaremos as datas das próximas reuniões 

setoriais. As reuniões realizadas em Itapira, Indaiatuba, e 

Piracicaba foram muito proveitosas, pois, com certeza todos os 

participantes, e principalmente os membros da Diretoria desta 

Federação, puderam apreender muito nestes encontros setoriais.  

 

A Diretoria desta Federação já está implementando várias 

orientações para os Presidentes das ALs, com base nas avaliações e 

sugestões obtidas durante estes encontros, como poderemos ver 

durante a Reunião de Presidentes de AL da Fraternidade no dia 

7/2/09.  Nosso MUITO OBRIGADO a todos os participantes. 

 

Revistas Sagradas 

 

Senhores Presidentes, pedimos a V.Sas. uma especial 

atenção para este item.  As Revistas Sagradas da Seicho-No-Ie tem 

como objetivo serem um veículo impresso em papel, de baixo custo, 

com grande abrangência e com qualidade excepcional em 

conhecimentos a respeito da Verdade, podendo serem utilizadas em 

todos os momentos e situações de nossa Vida, ajudando-nos a 

manifestar a grandiosidade de Deus-Pai. 

 

É de extrema importância que os Srs. Presidentes leiam 

e tomem contato constante com o conteúdo mensal das revistas, 

tanto para seu aprimoramento pessoal e espiritual, quanto na 

divulgação para pessoas que necessitam deste conhecimento. 

Além do maravilhoso benefício existente na leitura das 

revistas, elas também são uma ferramenta de divulgação da sua  AL 

para novos adeptos. Não deixem de utilizar deste poderoso recurso 

que está em suas mãos. 

 

Lembrem-se que pessoas se salvaram, se curaram, 

progrediram e prosperaram ao lerem uma revista que lhe foi 

presenteada ou apenas deixada em sua casa. 

 

O Coordenador de Revistas Sagradas e Livros Sagrado, Div. 

Carlos Heiko Kuniyoshi solicita aos Presidentes que ainda não 

enviaram o Relatório de Quotistas de Revistas Sagradas de suas 

ALs que o enviem o mais breve possível.  

 

Senhores Presidentes, no ano de 2.009 vamos divulgar o 

maior número possível de quotas de revistas em suas ALs.  

 

Cadastro Geral 

Vamos dar início agora no mês de Fevereiro a um grande 

movimento de re-cadastramento nas ALs. O objetivo deste trabalho 

é ajudar cada Presidente de AL a construir um cadastro 

informatizado, contendo os nomes, endereços e e-mails de todo 

dirigentes, divulgadores, preletores, associados, e adeptos.   Em 

breve colocaremos estes dados para serem acessados e mantidos via 

Internet.   

Por gentileza coletem estes dados para seu uso e enviem uma 

cópia para o Departamento de Comunicações da Assoc. 

Fraternidade, aos cuidados do Div. José Victor Rodrigues Junior. 

 

Registros Espirituais Santuário Hoozo 

Com certeza todos os Presidentes estão organizando suas 

caravanas para participarmos das Festividades em Ibiúna. Muito 

Obrigado pelo Amor de todos os Presidentes e coordenadores de 

Caravanas. 

 

O Div. Sérgio Pelarin solicita aos Presidentes que contatem a 

equipe da Tesouraria para retirada, acerto e apresentação de 

recibos de registros espirituais. 
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Novos Divulgadores  

 

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 apresentação 

de novos candidatos e para mais informações solicitamos contatar o 

Div. Duílio Gonçalves Sant’Ana.  

 

Reunião Específica para Homens –  

O Coordenador do Departamento de Reuniões Específicas 

para Homens, Prel. Marcelo Gonçalves de Lima, parabeniza as ALs 

Jardim Nova Europa e Jardim Amazonas, que iniciaram as reuniões 

de Homens em conjunto com a AL de Valinhos.  

 

Aniversariantes de Janeiro: 

 

Parabéns aos Presidentes que completaram mais um ano em 

Janeiro. Desejamos muita saúde, paz e prosperidade.  Epa ! Não tem 

nenhum Presidente de AL nascido em Janeiro ? 

 

Programação de Atividades Especiais nas A.L.s 

 

Os Presidentes das ALs já preparam a agenda de eventos especiais 

de 2.009. Você já programou os Seminários e Reimoões Especiais em 

sua AL ? Então utilize  a tabela abaixo para organizar a sua 

programação.  

 

  Data Atividade  

__ / ___ Seminário da Família 

__ / ___ Seminário do Progredir Infinito 

__ / ___ Seminário de Orações 

__ /  ___ Reunião de  Vizinhança 

__ /  ___ Reunião Específica para Homens 

__ /  ___ Reunião de  Estudos de Livros 

__ /  ___ Dia “D “ mensal  

Dica do Presidente:  programe um Seminário para cada três meses e 

assim você conseguirá organizar tudo com tranquilidade. Reunião 

Específica para Homens: você pode iniciar a sua reunião em conjunto 

com outra AL próxima da sua. A união faz a força. 

 

Reuniões de Vizinhança  

 

Ficamos muito felizes ao saber que algumas AL estão 

organizando Reuniões de Vizinhanças em outros bairros de seus 

municípios. Solicitamos aos Presidentes que desejam iniciar novas 

Reuniões de Vizinhanças que comuniquem-se com o Coordenador de 

Reuniões de Vizinhanças  e Novas ALs, o Div. Wagner Camargo, com 

quem poderão obter todas as orientações e apoio que necessitarem. 

 

 Gostaríamos que neste ano sejam iniciados o maior número 

possível de Reuniões de Vizinhanças em nossas A.L. 

 

Consagração à Missão Sagrada 

 

Durante as reuniões setoriais realizadas até esta data 

percebemos que há muitas dúvidas sobre a realização desta 

importante cerimônia nas reuniões da Associação Fraternidade.  Por 

isso, na reunião de Presidentes no dia 7 de Fevereiro estaremos 

orientando todos os Presidentes, com o objetivo de esclarecer todas 

as perguntas sobre o assunto.  

 

Além disso, o Coordenador do Departamento de Missão 

Sagrada, Prel. Odair Mosca já está participando de reuniões para 

orientar sobre a Cerimônia da Consagração à Missão Sagrada. 

 

Nos próximos meses pretendemos organizar reuniões 

específicas sobre este assunto, bem como sobre outras cerimônias e 

reuniões especiais. e também para orientar os novos PAMS da 

Associação Fraternidade. 

E nas próximas reuniões setoriais pretendemos, entre outros 

temas, tratar destes assuntos também. 

 

Você conhece o site da Regional SP-Campinas ? 

 

Visite o nosso site www.snispcampinas.org.br  Agora todas as 

ALs podem divulgar seus dados e suas reuniões e eventos especiais 

na Internet.  Basta acessar o novo site da Regional SP-Campinas.  

 

O Div. José Victor Rodrigues Junior solicita a todos os 

Presidentes que atualizem os dados de suas ALs e divulguem 

gratuitamente seus eventos pelo site.  

 

Programa Seicho-No-Ie na TV 

 

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

 

BandSat (Parabólica ) 2ª-6ªf. 7h00 às 7h30 e 0h00 às 0h30,     

BandSat (Parabólica )Sábado  8h00-8h30,   

Rede RBI (TV Aberta) 2ª-6ª.  8h00 às 8h30 e 23h00 às 23h30, 

Rede RBI (TV Aberta) Sábado 8h00 às 9h00    

Band Campinas   Sábado  8h30-9h00,  

JBNTV  (Sky canal 150)  7h.-7h30  e 23h.-23h30 

Net canal 9 - Domingo 7h30-8h30 

TVA canal 72 ou 99 - Domingo 7h30-8h30 

Net canal 8 - 6ª. Feira 0h00-1h00 Campinas e Indaiatuba 

Net canal 99 - 6ª. Feira 20-21h00   Rio Claro 

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 )  

 

Dica para o Presidente:  nas reuniões da AL e nas 

divulgações porta-a-porta, divulguem o Programa Seicho-No-Ie na 

TV. 

 

 

PERGUNTE AO PRESIDENTE 
Pergunta: A Reunião de Estudos Específicos para Homens pode 

ser feita no mesmo dia da reunião normal da Fraternidade ? 

 

Resposta do Presidente: “Aproveito a oportunidade para 

esclarecer que o objetivo das “Reuniões de Estudo Específicas para 

Homens”, é o HOMEM. Nossa missão é ajudá-lo a despertar cada 

vez mais para a Verdade e auxiliá-lo no entendimento das questões 

atuais da vida moderna, à luz dos ensinamentos transmitidos pelo 

Mestre Masaharu Taniguchi. 

 Para isso, o estudo, a troca de idéias, as reuniões com 

perguntas e respostas, a análise do ensinamento frente às questões 

expostas é imprescindível.  

Elas devem ser diferenciadas das reuniões normais ( ou 

mistas ), e portanto, devem ser realizadas num dia diferente da 

reunião normal.  

Devido à importância dessas reuniões Específicas para 

Homens, tanto para o aperfeiçoamento dos adeptos do sexo 

masculino, como para divulgação dos ensinamentos para novos 

adeptos, designei um Coordenador,  o Prel. Marcelo Gonçalves de 

Lima especialmente para orientar os senhores Presidentes de AL 

nos assuntos referentes a essas reuniões,.  

Gostaria  que os senhores Presidentes esclareçam todas as 

suas dúvidas e realizem grandiosas reuniões Específicas para 

Homens e criem oportunidades para que o maior número possível de 

homens possam conhecer e estudar esta maravilhosa Filosofia. 

O Prel. Marcelo Gonçalves de Lima pode ser contatado pelo 

e-mail marcelolima6@gmail.com  ou pelo tel. 019-9156-7361 

Part i c ipe você também .  Encam inhe s ua s  

perguntas a o Pres idente da  Federaçã o atra vés do e -

mai l  v ictorrodr igues jr @gma i l . com ou pe l o fa x 01 9 -

3254-5437. 


