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PA LAVRAS  DO  PRESIDENTE  DA  FEDERAÇÃO 
 

 Srs. Presidentes, Reverências.  

 O mês de fevereiro nos trouxe ótimas lições, as quais agradecemos. Serviram para nos posicionar nas atribuições que nos foram 

conferidas por Deus. Muito Obrigado. Tivemos com grande brilhantismo o “Seminário do Sucesso”, em Mogi-Mirim, com a presença de 78 homens. 

Destacamos o magnífico trabalho do seu Presidente, o Divulgador Júlio César Duran Marchiori e de toda sua equipe. Nossos Parabéns.  

 O Seminário foi orientado com sabedoria e amor pelo Preletor da Sede Central, Vice Presidente das Associações Fraternidade 

da Seicho-No-Ie do Brasil, o Sr. Ralf Arine e pela Preletora Máster, da cidade de Itatiba, Sra. Maria Lúcia Zenobi Chaves. À eles os nossos 

sinceros agradecimentos, pois te mos a certeza de que todos os que os escutaram, assimilaram o pensamento do Mestre Masaharu Taniguchi. 

  Agradecemos também todas as pessoas que compareceram, vindas de todos as localidades da Regional. Parabéns a todos os 

Presidentes de AL que com todo amor e dedicação organizaram suas caravanas para participar daquele grandioso Seminário. 

 Iniciamos escrevendo sobre as lições deste mês e refletimos muito sobre as nossas atividades como dirigentes deste 

movimento iluminador e entendi que todos nós, Presidentes e Diretores, como um todo, somos agentes de um movimento de reforma social, vinda 

de Deus, e que se dará à partir da assimilação, pela humanidade, dos ensinamentos da Seicho-No-Ie. Sintam a importância de cada um dos 

Senhores e a profundidade desta Filosofia.  

 A Esse respeito o Prof. Masaharu Taniguchi no livro A Verdade da Vida, Vol. 3, pg. 94 e seguintes, nos ensina que: “... conclui-se 

que a Seicho-No-Ie deve ser aquilo que acende por dentro a luz nos movimentos de reformas do mundo. Se os reformistas do mundo amam 

realmente a humanidade e desejam concretizar o paraíso na Terra, devem primeiramente conhecer a Seicho-No-Ie, descobrir a Imagem 

Verdadeira da sua própria Vida, compreender a Imagem Verdadeira do mundo criado por Deus, que é o modelo de paraíso terreno, e concretizá-lo 

na Terra. Somente assim este mundo se tornará o paraíso terreno.”.  

 Vale a pena estudar, ler e “dar um passeio” no mundo de luz que se irradia da seqüência do texto exposto.  Convido-os a isso. Se 

no entanto, eventualmente, isso não for do seu agrado e entender precisar de mais subsídios para apreender o que o Mestre deseja de nós, não se 

preocupem, pois, a Sabedoria e o Amor são atributos seus, do homem-Deus que você é, e juntos estudando e praticando as “normas fundamentais 

dos praticantes da Seicho-No-Ie”, descobriremos e descortinaremos os caminhos de luz que nos levarão a conscientização da “Verdade que o 

Homem é Filho-de-Deus”. 

 Gostaria de informar a todos os senhores Presidentes que, visando promover ainda mais o crescimento e o fortalecimento das 

Associações Locais, decidimos criar o “Departamento de Formação de Lideres”, e nomear para a coordenação desse Departamento o Prel. Reynaldo 

João Milani Filho. Naturalmente, todos os demais companheiros desta Federação também estarão colaborando neste novo  Departamento. 

 Tenho a honra de informar também que a partir deste mês o Líder da Iluminação Marcelo da Silva estará à frente da 

Coordenadoria de Divulgadores, tendo como primeira missão o estreitamento do relacionamento desta Federação com todos os Divulgadores, afim 

de que os mesmos possam participar cada vez mais do Movimento de Iluminação da Humanidade em nossa Regional. Agradecemos a todos os 

Divulgadores que, assiduamente, estão participando das reuniões mensais de Divulgadores promovidas simultaneamente à Reunião Mensal de 

Presidentes de ALs. 

 Parabéns a todos os Senhores pelo trabalho, carinho e dedicação em suas Associações Locais. MUITO OBRIGADO. Os 

Senhores são “Luzes” que iluminam e confortam corações, Muito Obrigado. Até o próximo mês. 

 

 

AGENDA DO FRATERNO 
 

Seminário do Sucesso Regional em Rio Claro 

 O Seminário em Rio Claro já tem data marcada: 12/7/9. 

Os orientadores serão o Prel. Luiz Hideo Tamaru e Prel. Maria 

Helena Cabrera Mosca. Com certeza teremos a participação de 

caravanas de todas as ALs de nossa Regional.  

 

Curso para Formação de Líderes na Sub-Séde  

 O próximo curso será no dia 22/3/09 – 8h30. 

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

utilizando o livro texto: A Ciência da Oração de Masaharu Taniguchi, 

e solicitamos aos participantes que levem o livro.  

 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 Pra Receber a Provisão 

Infinita”; “O Homem na Família, Casamento, Sentimento de Amor, e 

Vida Profissional”;  “Você Será Salvo Infalivelmente”.   

 O livro-texto das Palestras será “Ciência da Oração”, por 

isso pedimos a todos os participantes que levem o livro para melhor 

acompanhar as palestras. Vamos todos participar com uma grandiosa 

caravana da Regional SP-Campinas!  

Módulos de Estudos 2009 

 As inscrições para participar dos Módulos de Estudos em 

2009  continuam abertas.   Aulas aos sábados, uma vez por mês na 

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

certeza teremos um numero grupo de novos participantes, mas 

solicitamos aos senhores Presidentes que continuem divulgando para 

os adeptos em suas ALs pois gostaríamos que o maior número 

Fraternos participe dos Módulos de Estudo neste ano e aprofunde o 

conhecimento sobre esta maravilhosa Filosofia e sobre a 

Organização. Convide todos os membros de suas Diretorias. 

 

Ciclo de Estudos da Prosperidade 2009 

 Continuam 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. Novidade este ano: sala 

com atividades para crianças !  Mais informações com os 

coordenadores das respectivas turmas.  

 

Calendário 

 

07/03 - Seminário da Oração em Itatiba – Prel. Heitor Miyazaki 

às 16h00 



10/03 - Reunião de Estudos Específicos para Homens na AL Jd. 

Chapadão, com o Prel. Marcelo Gonçalves de Lima às 

20:00 

20-22/03 - Seminário de Reverência à Vida (P.Branca ), em Ibiúna 

21/03 -  Encontro de Preletores e  Líderes da Iluminação, na 

Regional 

22/03 – Curso para Formação de Líderes, na Sub-Sede 

25/03 – Seminário na AL Valinhos – Prel. Marcos Rogério Silvestre 

Vaz Pinto às 20h00  

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

Tamaru e Prel. Leonor Ichikawa 

 

Novos Preletores Regionais  

Nossos parabéns e desejamos muito sucesso aos novos Preletores e 

Preletoras Regionais Aspirantes: 

1. Acácia Amaral Silva 

2. Alice Mora Ferrari 

3. Jairo Borges da Silva 

4. Maria Cecília de Moraes Gallash 

5. Plínio Yoshio Suguinoshita 

6. Ozilde Filipine 

7. Sérgio Valter Pelarin. 

 

Divulgue os eventos de sua AL no Jornal do Fraterno 

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

plisug@hotmail.com ou victorrodriguesjr@gmail.com     Para chegar 

a tempo de nossa publicação envie-nos até o dia 25 de cada mês. 

 

Reunião de Presidentes 

 A próxima reunião será no dia 4/4/09 às 8h30 na 

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

são bem-vindos. Convidem também e tragam seus Divulgadores 

para participar conosco. 

 

PAINEL FRATERNIDADE 
 

Reuniões setoriais das sub-regiões  

 Já tivemos as reuniões setoriais em Itapira, Piracicaba, 

Indaiatuba, A próxima reunião será no dia 12/3 às 20h00, na AL. de 

Itatiba. Todos os dirigentes e colaboradores das ALs daquela sub-

região são convidados. 

 

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 Prel. Sérgio Pelarin solicita aos Presidentes que 

contatem a equipe da Tesouraria para retirada, acerto e 

apresentação de recibos de registros espirituais. 

 

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 mais 

informações solicitamos contatar o L.I. Marcelo da Silva. 

 

Reunião de Estudos Específicos para Homens 

 

 O Coordenador do Departamento de Reuniões de Estudo 

Específicos para Homens, Prel. Marcelo Gonçalves de Lima, 

parabeniza a todas as ALs que já estão desenvolvendo suas 

atividades nas reuniões de estudos específicos para homens.  

Estamos conversando com os Presidentes das Als Santa Amalia e 

Vila União para realizarmos a primeira reunião de estudos 

específicos para Homens.  

 Solicitamos as ALs que já estão se programando para 

realizar sua primeira reunião, por favor, entrem em contato com o 

Prel. Marcelo Gonçalves de Lima através do Fone: 19-3224-4839. 

 

Aniversariantes de Fevereiro: 

Parabéns aos Presidentes que comemoraram seu aniversário em 

Fevereiro. Desejamos muita saúde, paz e prosperidade para: 

01/02 - Marcelo Gonçalves de Lima 

10/02 - Carlos Heikô Kuniyoshi 

28/02 - Marcelo da Silva 

  

Dia da Seicho-No-Ie  

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

presença de representantes da Sede Central.  

 

Programação de Atividades Especiais nas A.L.s 

 Os Presidentes das ALs já preparam a agenda de eventos 

especiais de 2.009. Você pode utilizar a tabela abaixo para 

organizar a programação de sua AL também: 

 

  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    

 

Você conhece o site da Regional SP-Campinas ? 

 Visite o site WWW.snispcampinas.org.br    O Div. José 

Victor Rodrigues solicita a todos os Presidentes que atualizem os 

dados de suas ALs e de seus eventos.  

 

Oração Para Obter Colaboradores 

  O homem sozinho, sem colaboradores, não faz nada. Por 

isso devemos agradecer aos colaboradores. Para obter bons 

colaboradores, pratique a Meditação Shinsokan todas as manhãs 

e mentalize que já existem esses colaboradores e agradeça.  

Porém, mesmo que haja colaboradores excelentes, se o momento 

não for propício, eles não se apresentarão. Ao orar, não se 

esqueça de mentalizar que surjam colaboradores no momento  e 

no lugar  propícios. E, depois de orar, não rejeite as pessoas que 

o procurarem. Pode ser que entre elas estejam os colaboradores 

adequados a você: 

 

Deus, fazei com que apareçam  

os colaboradores necessários para mim, 

no momento e local propícios. 

Obrigado, Deus, 

por atender à minha oração. 

 

Ó Deus criador, enviai-me 

o(a) companheiro, o(a) colaborador(a), 

que está reservado(a) a mim 

desde o primórdio dos tempos 

 “Minhas Orações”, Masaharu Taniguchi, 32ª ed., pág. 177-178 

 

Departamento de Formação de Líderes  
 Reverencias ! Muito Obrigado ! 

 Companheiros da Associação Fraternidade da Regional SP 

Campinas, é uma grande alegria para mim, poder compartilhar com 

todos que o Presidente o Preletor José Carlos Gonçalves, visando 

promover o crescimento e o fortalecimento das Associações Locais, 

criou um novo Departamento o qual convencionou se chamar 

inicialmente de “Departamento de Formação de Lideres” e me 

concedeu a tarefa de coordenar esse Departamento. 

 Inicialmente fiquei refletindo sobre: O que é “Formar um 

Líder”? O que é “Liderar”? E assim foi buscar em alguns livros e 

encontrei uma definição a respeito do que é ser Líder, essa 

definição é aceita como uma das mais atuais e completas.  

 Certa vez, compareci ao casamento de um grande amigo e 

ouvi o trecho bíblico 1 Coríntios 13, mais conhecido como “Passagem 

do amor”, muito usado em casamentos......... Eis o que o pastor disse: 



  “O amor é paciente, o amor é gentil, não é pomposo ou 

arrogante (humilde), não age de maneira inconveniente (respeitoso), 

não procura seu próprio interesse (altruísta) não se regozija na 

injustiça, mas na verdade (honesto), suporta todas as coisas, nunca 

falta (dedicado)”. 

 Para mim, essas qualidades do amor representam a própria 

essência da liderança. Elas não apenas definem a liderança, mas 

também representam o verdadeiro significado do caráter. 

Afinal, amar uns aos outros, liderança e caráter são para quem 

fazem à coisa certa.  (trecho do livro: Como se tornar um líder 

servidor pág. 50 e 51) 

 E por falar em amor, no livro Chave da Provisão Infinita o 

Mestre Masaharu Taniguchi escreve: “O Amor é a mais poderosa 

força de tração do mundo, e o amor perfeito expulsa o temor”. 

Quando o nosso lar se preenche de amor, prospera com certeza. 

(pág. 83) 

 “O amor é a chave que abre o infinitamente rico depósito de 

tesouros”. (pág. 86) 

 “Quando começarmos a amar e a abençoar outras pessoas, 

nelas nascerá a generosidade”. (pág. 87) 

 Portanto queridos companheiros os senhores já podem se 

considerar grandes Lideres, pois o que os senhores fazem para o 

desenvolvimento e o crescimento da Seicho-no-Ie e desta Regional é 

a mais pura forma da dedicação de amor. 

Parabéns a todos!  Muito Obrigado!   Prel  Reynaldo João Milani Filho 

 

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  

 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.  

 

Informação é uma Forma de Ação 

 Informar é ação, é agir no sentido de dar conhecimento a 

outras pessoas do que pensamos, desejamos ou fazemos, afim de 

produzirmos influência, aprendizagem, conhecimento, decisão, 

compreensão, apoio, orientação, etc   

 Por isso, os relatórios mensais das atividades das ALs são 

muito importantes para que esta Federação e também a Sede 

Central possa conhecer detalhes sobre as inúmeras atividades de 

cada AL e planejar as ações que forem necessárias na sequencia, 

visando funcionamento cada vez melhor de nossa Organização como 

um todo, e em última instância, do próprio Movimento pela Paz 

Mundial.  

 Quanto mais e melhor, e mais rapidamente tivermos 

informações das ALs, melhor poderemos atuar para dar o melhor 

apoio aos Presidentes e às ALs.  

 Quando recebemos os Relatórios das ALs, além de 

repassarmos os dados para a Sede Central, procuramos estudar o 

conteúdo de cada um deles, afim de que possamos conhecer e 

acompanhar a evolução das atividades de cada AL e contribuir com o 

nosso apoio e orientação a todos os Presidentes e demais dirigentes.  

 Por estes motivos, gostaríamos de pedir a todos os 

Presidentes que por favor não deixem de enviar os seus Relatórios 

Mensais no final de cada mês, encerrando o movimento mensal todos 

os dias 25 de cada mês, e zelando para que os dados informados 

sejam os mais exatos e todas as atividades estejam relatadas. 

A Experiência dos Presidentes é Muito Importante 

 Por isso, gostaríamos de, nas próximas reuniões de 

Presidentes e Reuniões Setoriais,  conhecer o maior número de 

Relatos dos Presidentes, sobre suas experiências como 

dirigentes de AL,  

 Presidentes, falem-nos sobre os seus casos de sucesso 

na Divulgação de Revistas Sagradas, Divulgação de Livros 

Sagrados, Divulgação de Reuniões, Visitas de Benção, Reuniões 

de Vizinhança, organização de Eventos, treinamento e 

desenvolvimento de líderes e colaboradores, procedimentos 

internos das ALs, etc.  

 Por favor, contem-nos sobre os seus inúmeros casos de 

manifestação de sua capacidade infinita !  Se você tem um 

Relato para compartilhar com os demais Presidentes, 

comunique-se com o Apresentador antes do início da Reunião 

de Presidentes.  Quem preferir, poderá enviar-nos os seus 

relatos também por carta. 

 

E as dúvidas também. 

 Se você tiver alguma dúvida sobre a realização de 

reuniões, conferências, seminários e outros eventos, 

cerimônias e práticas da Seicho-No-Ie nas ALs, atividades de 

divulgação de livros e revistas sagradas, reuniões de 

vizinhança, reuniões de estudos para homens, treinamento de 

colaboradores, ou qualquer outro assunto relacionado com as 

atividades da AL, por favor avise-nos na primeira 

oportunidade.  

 A Diretoria da Federação está inteiramente à 

disposição de todos os Presidentes das ALs para esclarecer, 

incentivar, apoiar e  orientar.  

 As perguntas e pedidos de orientação podem ser feitas 

por telefone, por carta, ou pessoalmente, diretamente para o 

Presidente da Federação ou para qualquer outro membro da 

Diretoria.  

As Cartas dirigidas ao Presidente da Federação devem ser 

enviadas para o seguinte endereço: 

PRELETOR JOSÉ CARLOS GONÇALVES  

Rua Pedro Vieira da Silva, 595 – Jd. Sta. Genebra  Bl. A – 42  

13080-580      CAMPINAS – S.P.  

 

Pergunta do Presidente 
 

O Presidente da Federação gostaria das suas idéias sobre as 

seguintes perguntas: 

1. Como conseguir atrair mais participantes nas reuniões nas 

ALs ? 

2. Como organizar reuniões da Diretoria das ALs com mais 

participação, dinamismo e eficiência ? 

3. O que podemos fazer para treinar novos Líderes ? 

 Gostaríamos de preparar uma edição especial do Jornal do 

Fraterno no próximo mês de Abril, para divulgar a todos os 

Presidentes as idéias que recebermos.  

 Para isso, solicitamos a colaboração de todos os 

Presidentes, enviando-nos suas idéias, por carta ou e-mail,  até 

o próximo dia 18/3/09. 

 

Atualização do Banco de Dados da Federação 

 

 No mês de Fevereiro providenciamos o cadastramento 

no Banco de Dados da Federação, de todos os Presidentes, 

Vice-Presidentes, PAMS, e Divulgadores.   

 Entretanto, constatamos que algumas pessoas 

mudaram-se de endereço e/ou de telefone, e os nossos dados 

ficaram desatualizados. Dentro de nossas possibilidades, 

estamos entrando em contato com cada uma das pessoas para 

atualizar o nosso cadastro.  

 Caro Presidente, se alguma pessoa de sua AL mudou de 

endereço e/ou se tem novo telefone ou e-mail, e/ou quando 

isso vier a ocorrer, por favor informe-nos por carta o mais 

breve possível. Pedimos verificar isto todos os meses.  


