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PA LAVRAS  DO  PRESIDENTE  DA  FEDERAÇÃO 

  Senhores Presidentes e Líderes da Fraternidade, bom dia, minhas reverências ! 

 Agradeço e parabenizo a todos os fraternos que foram no curso na sub-sede em 22/03/09.  Agradeço também 

aqueles que embora desejassem ir, por motivos particulares não puderam estar lá, muito, muito obrigado.  Ao Prel. Luiz Hideo 

Tamaru e a todos os membros da organização, nossos parabéns e nossa gratidão por mais um maravilhoso Curso, e o nosso muito 

obrigado sobretudo pelo grande empenho dedicado para tornar o Curso para Líderes ainda mais dinâmico e com novas atividades. 

 Ressalto aqui a emoção e a alegria que percebi em todos os colegas que estavam no curso.  Como não tenho muito 

espaço, peço a licença de ressaltar duas pessoas, como se elas fossem os representantes de cada um dos participantes da nossa 

Regional. 

 O brilho no olhar, a determinação, a alegria e a emoção do Sr. José Maria, Presidente da A.L. do Jardim Ipiranga, 

de Americana, me emocionou e infundiu-me mais ânimo e solidificou em mim, a satisfação do dever cumprido. O Sr. José Maria, 

dois dias antes do Evento não tinha intenção de ir, devido a compromissos assumidos anteriormente; mas, ante a sua 

responsabilidade e fidelidade à Fraternidade, adiou compromissos, “ arrumou “ um jeito e foi ...foi um sucesso.  Por isso é que 

nessa edição, ele é quem dá o exemplo que devemos seguir. Parabéns a todos, porque todos nós tivemos um pouco do Sr. José 

Maria, tenho certeza disso. 

 A outra pessoa que também nos deu exemplo de como devemos agir, foi o Preletor Carlos Tokubo, Presidente da 

A.L. de Sumaré.  Não conseguiu ir, mas elegeu e enviou várias pessoas, como representantes seu.  A alegria deles foi fantástica. 

É isso aí, gostaria de escrever sobre os relatos de cada um, não dá, mas podem ter a certeza de que cada um dos Senhores estão 

fazendo a história da Regional SP-Campinas e ela só é grande porque a dedicação, o amor e o desprendimento dos Senhores é 

formidável.  Eu reverencio a todos e com certeza o Mestre os abraça. 

 Finalizando, acrescento que a atitude que tomamos e que determina o nosso destino. A esse respeito o Mestre 

nos ensina através do livro: “ A Cartilha da Vida “, vol. 1,pg 42.  “...Assim o seu Destino Melhorará.  E, mesmo que não queira, você 

terá êxito.  Onde existe a sorte ? Existe Agora, Aqui.  Será que não existe algo de bom para fazer agora ? Progride aquele que 

vai, desse modo, a busca de oportunidades para fazer o bem “. 

 Busquemos estar juntos sempre, aproveitem e “ se contagiem “ com as novidades que a Federação está trazendo.  

Agradecemos a todas as sugestões e idéias ( são muitas ) para melhorar cada vez mais o nosso trabalho.  Nós nos orgulhamos de 

cada Presidente, pois sentimos o orgulho que os Senhores tem de pertencerem a “ ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE “, da Regional 

SP-Campinas. 

 Muito obrigado, abraços e até a próxima edição. 

 

AGENDA DO FRATERNO 
 

Seminário de Dirigentes e  Divulgadores  

 Evento dedicado a todos os Dirigentes de 

Associações Locais e Divulgadores, no dia 9 de Maio, na 

Regional SP-Campinas, das 8h30 às 12h00. Todos os 

Presidentes de ALs, Vice-Presidentes, coordenadores, 

PAMS, Tesoureiros, Secretários, Divulgadores, estão 

convidadíssimos para este Seminário., que certamente 

definirá o início de uma nova era para todas as nossas ALs e 

um novo despertar espiritual para a nossa valorosa equipe de 

Divulgadores.  
 

Seminário do Sucesso 2009  23-24 de Maio – Ibiúna 

 Com os Orientadores: Olimpio Kitahara e Katia 

Metran Saita 

 Srs. Presidentes, Diretores e Divulgadores das 

ALs, por favor, tenham um especial carinho e atenção para 

este evento, dada sua importância espiritual em nossas vidas. 

 Este seminário é o maior evento da Federação 

Fraternidade no Brasil e sempre é especialmente preparado 

para “guiar os homens em novos caminhos de Luz”. Preparem-

se para este evento contando com a participação de todos os 

membros de sua associação.  

 Srs. Presidentes, Diretores e Divulgadores das 

ALs: Ajudem aqueles com menos recursos financeiros 

procurando doações ou ajudando no parcelamento das 

despesas. Ajudem também os indecisos a escolherem pelo 

melhor, que é o aprimoramento do caráter através da 

participação, juntamente com seus irmãos fraternos, neste 

seminário na Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna. 

 Em nome de todos os diretores da Fraternidade 

da Regional SP-Campinas, esperamos encontrá-los neste 

grandioso evento para juntos orarmos, aprendermos, 

refletirmos, nos exercitarmos e com certeza um cafezinho 

ou refeição em clima fraternal. 

 Muito Obrigado e estaremos juntos, com certeza ! 

 Div. José Victor Rodrigues Junior. 

 

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.  

 Gostaríamos de contar com a participação maciça 

dos dirigentes, divulgadores  e  adeptos de todas as ALs da 
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região, tais como Limeira, Leme, Conchal, Araras, São Pedro, 

Piracicaba, Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara 

D’Oeste.  

 Pedimos especialmente aos Presidentes dessas 

ALs o máximo empenho na divulgação para que o maior 

número de pessoas dessas cidades possa conhecer os 

ensinamentos da Seicho-No-Ie. 

 

Adote uma organização perfeita 

 “A organização é importante. Se as funções 

fisiológicas podem realizar-se tão naturalmente, é porque a 

organização do corpo humano é perfeitíssima. Desde que 

haja a perfeita organização, é possível conseguir os maiores 

resultados com o mínimo de esforço. Para que não haja 

confusão ou desperdício num trabalho e tudo corra bem, é 

necessário organizá-lo de modo que as tarefas se 

desenvolvam com naturalidade. Quando a organização se 

torna precisa, basta ao homem controlar os pontos cruciais e 

tudo corre de maneira perfeita, pois passa a existir uma 

equipe que torna possível conduzir o trabalho com coerência 

e sem desperdício de talentos. Quando, pelo contrário, não 

existe a organização, as forças se dispersam e não conduzem 

a meta alguma. “(Taniguchi, Masaharu, A Verdade vol. 8, 5ª. 

Ed., pag. 85) 

 O que você acha dessa verdadeira aula de Alta 

Administração dada pelo Mestre Masaharu Taniguchi, da 

grande universidade chamada Seicho-No-Ie ?  Este pequeno 

trecho, do livro A Verdade, vol. 8, foi extraído da Apostila 

do Módulo de Estudos no. 1, Unidade B, ou seja, da 5ª. aula 

do dia 4/4/09. 

 Não perca essa e outras magníficas aulas, 

participando dos Módulos de Estudos da Seicho-No-Ie.   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.  As 

aulas começaram no dia 4/3/09, entretanto, 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 também 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.  

 

Calendário: 

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

Hideo Tamaru e Prel. Leonor Ichikawa 

9/05  - Seminário para Divulgadores e Dirigentes da 

Assoc. Fraternidade, 8h30-12h00, na Regional SP-

Campinas   

23-24/5 Seminário do Sucesso, em Ibiúna – Prel.  Olimpio 

Kitahara  e Prel. Katia Metran Saíta 

12/07 Seminário do Sucesso Regional, em Rio Claro – 

Prel. Luiz Hideo Tamaru e Prel. Maria Helena 

Cabrera Mosca 

Reunião de Presidentes 

 A próxima reunião será no dia 9/5/09 às 8h30 na 

Regional SP-Campinas. No lugar da Reunião de 

Presidentes, teremos o Seminário para Divulgadores e 

Dirigentes da Associação Fraternidade. Todos os 

membros da Diretoria das ALs e Divulgadores são 

convidados. 

 

PAINEL FRATERNIDADE 
 

Reuniões setoriais das sub-regiões  

 Já tivemos as reuniões setoriais em Itapira, 

Piracicaba, Indaiatuba e Campinas, A próxima reunião será 

no dia 13/4 às 20h00, na Regional SP-Campinas. Todos os 

dirigentes e colaboradores das ALs de Campinas são 

convidados. 

 

Registros Espirituais Santuário Hoozo 

 Nossa gratidão a todos os Presidentes pelo empenho 

com que se dedicaram à divulgação das Festividades em 

Ibiúna. Muito Obrigado pelo Amor de todos os Presidentes e 

coordenadores de Caravanas. 

 

Coordenadoria de Divulgadores 

 

 Srs. Presidentes, reverências, muito obrigado. 

Agradecemos pela dedicação dos senhores  no 

trabalho de divulgação do Movimento de Iluminação da 

Humanidade. É com muita alegria que temos a oportunidade 

de trabalharmos juntos nesta gestão. Nosso Departamento 

surgiu para conscientizar a importância dos divulgadores 

dentro das Als e, consequentemente, dentro do Movimento. 

Por isso, solicito a presença dos divulgadores de 

todas as ALs na Reunião de Presidentes. Faremos uma 

reunião a parte, para conversarmos com os divulgadores, nos 

colocando a par não só de eventuais dificuldades, como 

também de experiências bem sucedidas realizadas nas ALs. 

Com isso, visamos despertar novos líderes que, com certeza, 

assim como os senhores, tanto nos honra nessa grandiosa 

jornada de iluminação de nossos semelhantes. Com a certeza 

da colaboração dos senhores, desde já agradeço. Muito 

obrigado.  L.I. Marcelo da Silva 

 

Novos Divulgadores 

 Nossos parabéns e desejamos muito sucesso aos 

novos Divulgadores: 

1. Ademilson Natal Martin - Limeira 

2. Ercio Carlos de Lima – Mogi Mirim 

3. Mario Suto - Valinhos 

4. Paulo Henrique Hiss – Campo Limpo Paulista 

5. Roberto Artenio Rabesco – Indaiatuba 

 

Indicação para Nomeação de 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. O tel. para contato é:  019-9107-4443 
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Coordenadoria de Reuniões Específicas 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.   

 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. 

 Algumas ALs. que realizaram Reuniões de Estudos 

Específicos para Homens mas não enviaram o Relatório de 

Atividades Especiais, favor providenciar o mais breve 

possível.  

 

Preletores para Reuniões de Estudos Específicos 

 Srs. Presidentes, que estavam encontrando 

dificuldades para escalar os orientadores para as Reuniões 

de Estudos Específicos para Homens: seus problemas 

acabaram ! Quem tiver alguma dificuldade para encontrar 

Preletores para orientar as Reuniões de Estudos Específicas 

para Homens, solicitamos contatar o Prel. Marcelo Gonçalves 

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

estará à sua disposição. 

 

Apostilas para Reuniões de Estudos Específicos 

Ainda temos disponíveis as apostilas com temas para 

Reuniões de Estudos Específicos para Homens. Os 

interessados devem procurar as apostilas com o Prel. Sérgio 

Pelarin.  

 

 

Departamento de Divulgação de Livros e Revistas 
 

 Reverencias. Muito Obrigado 

O Mestre Masaharu Taniguchi e esposa iniciaram 

este movimento, divulgando em folhetins e revistas esta 

verdade, que conscientizando-a, torna-se nossa vida 

maravilhosa e tomou a proporção que se encontra hoje 

chegando até mesmo aos lugares mais longínquos. Agora nós, 

trombetas de Masaharu, com muito mais recursos e 

ferramentas que em sua época, temos de no mínimo fazer o 

que ele fez, divulgar com muito amor e gratidão e termos a 

consciência de que enquanto metade da população mundial 

não conscientizar desta verdade, temos de avançar como a 

luz que ilumina em todos os lugares por onde passamos. A 

Verdade é imutável, "o Homem é filho de Deus". 

Muito Obrigado !  

 

Livro Lançamento: A Verdade da Vida, vol. 19 

 “Em que cenário surgiu a Verdade da Seicho-No-Ie, 

a qual prega a essência de todas as religiões, transcendendo 

o nascimento, a velhice, a doença e a morte, e como foi 

apreendida a Verdade que salva o lar, a nação e o mundo ? 

 O próprio Mestre Masaharu Taniguchi descreve, 

neste livro, como foi a sua vida, com franqueza, desde o 

nascimento, o namoro na juventude, o sofrimento com os 

problemas da vida e a busca obsessiva para a solução desses 

problemas, e esse exemplo dará força ao leitor para a 

construção de sua concepção de vida. “ 

  Neste mês de Lançamento, pedimos a dedicação dos 

senhores Presidentes para a divulgação do Livro A Verdade 

da Vida, vol. 19. Muito obrigado !     

Div. Carlos Heikô Kuniyoshi, Divulgação de Livros e Revistas 

e-mail:  chkuniyoshi@hotmail.com  

 

Parabéns para vocês ! 

Aniversariantes de Março: 

Parabéns aos Presidentes que comemoraram seu 

aniversário em Fevereiro. Desejamos muita saúde, paz e 

prosperidade para: 

Presidentes de ALs: 

11/03 – Duílio Gonçalves Sant’Ana 

22/03 – Odair José Carlos Mosca 

Divulgadores: 

01/03 - Benedito Cardoso 

03/03 - João Batista Alves 

06/03 - Marcio de Souza e Silva 

13/03 - Ernandes Farias Ferreira 

14/03 - Marciunilio Brandão 

23/03 - Diogo Redondo Neto 

25/03 - Nivaldo Goes 

28/03 - José Barbosa de Oliveira 

 

Vivifique o Agora 

  Uma vez tomada uma decisão, não deve jamais 

voltar atrás, jamais vacilar. Deve começar agora. Não 

desperdice um só minuto. Você pensa “Agora é verão”, 

mas logo virá o outono. Aquilo que é bom fazer agora pode 

não ser bom se fizer um minuto depois. É seguro 

atravessar agora uma passagem de nível, mas poderá ser 

atropelado por um trem se atravessar um minuto depois. 

Não deixe para amanhã aquilo que pode fazer hoje. 

Amanhã terá a missão de amanhã. As folhas das árvores 

caem no inverno, não por negligência, mas para vivificar a 

situação desse momento, o frio. As árvores estão se 

preparando para desabrochar suas flores na primavera.  

 “Preceitos de Luz - Caminho”, Masaharu Taniguchi,  

 1ª ed., pág. 121 

 

Departamento de Formação de Líderes  

 

Reverencias. Muito Obrigado 

Companheiros da Ass. Fraternidade da Regional SP 

Campinas, no intuito de identificar oportunidades de 

melhoria para promover, desenvolver e fortalecer cada vez 

mais às nossas Associações Locais, durante este último mês 

o Departamento de Formação de Lideres realizou algumas 

reuniões. 

Para tanto, se formou uma equipe de trabalho e além 

desta equipe pudemos contar com a colaboração de diversos 

companheiros, que nos enviaram idéias, sugestões e também 

se colocaram a disposição para contribuir com esse 

Departamento. 

Depois de analisarmos e debatermos sobre as idéias 

apresentadas ficou definido, com a concordância do nosso 

Presidente o Preletor José Carlos, que a partir de agora 

iremos promover algumas alterações em nossas reuniões nas 

Associações Locais que são elas: 
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A) Relato de Experiência em todas as reuniões da 

Fraternidade, de preferência realizada com relatos dos 

próprios adeptos. Excepcionalmente, poderão ser utilizados 

relatos de revistas e livros da Seicho-no-Ie. 

B) Solicitar, com antecedência, ao Preletor que ele ou 

outra pessoa indicada por ele dê um relato de experiência 

relacionado com o tema da palestra. 

C) No final da reunião reservar intervalo de alguns 

minutos para realizar junto aos adeptos (publico) presentes, 

avaliação do tema da palestra e também a avaliação do 

Preletor que orientou a atividade do dia. 

D) Preencher formulário de avaliação que foram 

realizadas pelos adeptos e enviar para o responsável. 

(correio ou e-mail) 

Ficou estabelecido também que serão escolhidas três 

Associações Locais, para ser realizado e desenvolvido um 

“Projeto Piloto”, para depois de feito os ajustes necessários 

ser implantado de forma gradativa em todas as Associações 

Locais. 

Quero agradecer a todas as pessoas que colaboraram 

com dedicação de tempo, idéias sugestões e etc. e também 

me coloco a disposição de todos que queiram colaborar com 

idéias, sugestões outras colocações. 

Agradeço a todos pela dedicação de Amor e parabéns 

pelo trabalho que estão realizando. 

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 

  

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 rár i o s  e  em i s s o ras  

s u j e i tos  a  m ud anç 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.  

  

Pergunte ao Presidente  

 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 –Bl. A – 42  

Jd. Sta. Genebra   

13080-580      CAMPINAS – S.P.  

Pergunta do Presidente 

 Na edição do mês de Fevereiro, o Presidente 

da Federação anunciou as seguintes perguntas e 

solicitou sugestões aos Presidentes de ALs: 

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 agradecer pelas sugestões e 

comentários recebidos, e que já foram debatidos e em 

sua grande maioria incorporados no plano de trabalho 

do recém constituído Departamento de Formação de 

Líderes, conforme pode-se notar na matéria acima 

preparada pelo Prel. Reinaldo Milani Filho, e nos planos 

do LI Marcelo da Silva, na Coordenadoria de 

Divulgadores. 

 Os Presidentes que desejarem podem continuar 

enviando suas sugestões concernentes as perguntas do 

Presidente.  

 Neste mês, a pergunta do Presidente é: 

 Que sugestões você teria para o próximo Curso de 

Formação de Líderes ?  Quais assuntos você gostaria 

que fossem contemplados na programação ? Qual seria 

a melhor forma de apresentação e abordagem desses 

assuntos ?  

 

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, por favor, envie-nos até 

o dia 25 de cada mês. 

 

E participe com sugestões e opiniões  

 Se você desejar sugerir assuntos para as próximas 

edições ou desejar sugerir melhorias, por favor escreva-nos 

também.  Suas sugestões e opiniões são muito valiosas e 

bem-vindas. 

 

Agradecimentos 

 Agradecemos aos Presidentes e Divulgadores que nos 

escreveram ou telefonaram, manifestando-se sobre o Jornal 

do Fraterno. Muito obrigado ! 

  Agradecemos também ao Div. Valter Beig, da AL Jd. 

Amazonas,  que nos enviou maravilhosos textos de seu 

arquivo, e que com certeza vamos aproveitar em edições 

futuras. Muito obrigado ! 

 Colaboraram nesta edição: Preletor José Carlos 

Gonçalves, Preletor Reynaldo João Milani Filho, Div. 

Carlos Heikô Kuniyoshi , L.I. Marcelo da Silva, Preletor 

Plinio Yoshio Suguinoshita , Preletor Marcelo Gonçalves 

da Silva, Preletor Carlos Tokubo, Div. Mauricio 

Guerreiro, Div. Mario Suto, Col. Marcelo Bacic.    

Muito obrigado ! 

 

Expediente 

Jornal do Fraterno - Informativo da Federação 

Fraternidade da Regional SP-Campinas 

Responsável: Prel. José Carlos Gonçalves 

Coordenador Executivo: Div. José Victor Rodrigues Jr.  


