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PA LAVRAS  DO  PRESIDENTE  DA  FEDERAÇÃO 

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

 Inicialmente transmito a todos os Fraternos que foram ao Seminário do Sucesso, em Ibiúna, os meus parabéns e votos de 

que os ensinamentos recebidos transformem-se em energias revigorantes, a guiar suas vidas e os levar ao “Sucesso “  em todos os 

seus empreendimentos. Agradeço igualmente a toda a Diretoria da Federação e aos Líderes desta Fraternidade, o empenho, a 

dedicação e o carinho com que se revestiram na tarefa de “levar homens“ para Ibiúna. Vocês é que fazem “sucesso” no verdadeiro 

sentido da palavra. 

 Entendo as razões dos amigos e companheiros que não puderam ir, e desejo, do fundo d’alma, que no próximo evento 

estejamos todos juntos, para irmanados, caminharmos unidos na tarefa que Deus nos confiou. À todos muito, muito obrigado. 

 Amigos Presidentes e Líderes, ainda sobre o Seminário do Sucesso: refleti muito sobre a maneira como cada um dos 82 

participantes da nossa Regional teria “assimilado” as palestras e os estudos em grupo que foram proporcionados; e não só sobre a 

“assimilação” mas principalmente sobre como colocaram em prática o que estudaram, para fazerem do Seminário uma referencia ou 

um marco para suas Vidas.  

 Cada um de nós é como um Universo distinto: embora na essência sejamos iguais, e cada um de nós estejamos ligados uns 

aos outros pela mente Divina, temos nossas experiências individuais.  Como conciliar tudo isso ?  Primeiramente, devemos 

manifestar o sentimento de gratidão para com tudo que ouvimos e vimos. Refletir sobre o que pensamos que sabemos e, através da 

Meditação Shinsokan, manifestar somente o que for bom e útil, na hora certa e no momento apropriado.  Praticar o Amor como o 

Mestre nos ensinou e vivificar nossas Vidas com a luz dos ensinamentos. Feito isso, manifestaremos o sentimento de Unidade com 

tudo o que existe (que Deus criou) e, com certeza, iremos perceber a grandiosidade dos dias que passamos em Ibiúna. 

 As conversas, as trocas de experiências, os conselhos que recebemos, e os que demos, foram momentos de luz que, como 

sementes, ajudarão as pessoas a refletirem e se sentirem mais plenificadas e alegres, influenciarão nossas condutas para 

manifestar em nossas famílias mais harmonia e prosperidade. Enfim, tudo isso ajudará a irradiar a luz que somos e através dela, 

nossos familiares “sentirão” o sucesso que já manifestamos... 

 Parabéns a todos e vamos continuar aprendendo uns com os outros, para tornar a nossa Regional cada vez mais fraterna, 

sábia e iluminada.  

 Nesta edição do Jornal do Fraterno, nossos companheiros da Federação apresentam idéias e propostas que com muito 

carinho e amor prepararam ao longo do último mês. O Div. Carlos Heyko Kuniyoshi fal sobre a importância de nos empenharmos 

para levarmos adiante o Movimento de Iluminação da Humanidade através do poder da palavra, e especialmente da divulgação da 

palavra escrita, tanto nas revistas como nos livros sagrados da Seicho-No-Ie.  O L.I. Marcelo da Silva brilhantemente vem 

dedicando-se aos estudos com os Divulgadores, e nesta edição solicita a participação de todos os nossos dedicados Divulgadores. 

O Departamento de Formação de Líderes continua atuando com muito dinamismo e nesta edição o Prel. Reynaldo João Milani Filho 

já relata os progressos obtidos pela AL de Itapira, através da dedicação de amor da valorosa equipe de dirigentes daquela AL.  O 

Prel. Odair José Carlos Mosca, da Coordenadoria de Missão Sagrada,  preparou um artigo extraído da Revista Fonte de Luz de 

Novembro/08, que de uma maneira muito singela esclarece sobre a importância da Missão Sagrada. 

 Muito obrigado, abraços e até a próxima edição. 

 

AGENDA DO FRATERNO 
 

Festa Junina na Regional SP-Campinas – 20/06/09 

 Com certeza teremos este ano novamente uma 

animadíssima Festa Junina. A Comissão organizadora já está 

recebendo as doações. Para a barraca de bebidas, 

solicitamos encaminharem as doações para o Prel. Sérgio 

Pelarin.  Agradecemos às ALs que se incumbiram de 

organizar barracas. 

  

Seminário do Sucesso Regional em Rio Claro 

 Está se aproximando ! Última chamada ! Fiquem atentos ! 

Você não pode perder esta oportunidade ! 

 O Seminário em Rio Claro ocorrerá em 12/7/9. Teremos 

como orientadores desde grandioso Seminário o Prel. Luiz 

Hideo Tamaru e a Prela. Maria Helena Cabrera Mosca.  

 Contamos com a participação maciça dos dirigentes, 

divulgadores e adeptos de todas as ALs da 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 aproveitem este momento e possam 

conhecer os ensinamentos da Seicho-No-Ie.   

 

Seminário da Família em Indaiatuba 

 A Associação da Fraternidade de Indaiatuba convida 

para o Seminário da Família, que ocorrerá no dia 21/06, às 

9h00, no núcleo da Vila Avaí, à Rua Juriti, 22, com os 

seguintes temas e orientadores convidados: 

- Como Solucionar os Problemas Familiares e Restabelecer a 

Harmonia, Prel. José Carlos Gonçalves 
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- Antepassados, Raízes da Prosperidade, Prel. José Roberto 

Botelho 

- Sessão de perguntas e respostas. 

 

V Conferência da Paz pela Fé 

 AAssociação da Fraternidade de Sumaré convida para a 

Conferência da Paz pela Fé, que ocorrerá no dia 20/07, às 

19h30, no Auditório das Faculdades Network, sob orientação 

do Preletor FernandoAntonio Mendes Marques, com os 

temas: 

- Os segredos da mente para dominar a vida com êxito 

- Perdão, essencial para o ser humano 

 

Calendário: 

13/06 Seminário da Alma Gêmea na Regional SP-

Campinas. Orientadores: Prel. Maria Aparecida de 

Oliveira Brunelli e Prel. José Carlos Gonçalves. Evento 

organizado pela A.L. Fraternidade Central. 

21/06  Seminário da Família – Fraternidade Indaiatuba 

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

 Prel. Luiz Hideo Tamaru e Prel. Maria Helena 

 Cabrera Mosca 

20/07 Conferência da Paz pela Fé, Fraternidade 

Sumaré 

11-14/6 Seminário de Treinamento Espiritual de 

Oferenda  de Trabalho para Preletores e 

Líderes da Iluminação, em Ibiúna. Orientadores: 

Prel. Olimpio Kitahara, Prel. Fernando Antonio Mendes 

Marques, Prel. Katia Metran Saíta, Prel. Alberico Alves 

Teixeira 

11-14/6 Seminário Geral de Treinamento Espiritual de 

Oferenda de Trabalho (Seminário de Meditação) 
Orientadores: Prel. Junji Miyaura, Prel. Alair Corrêa, 

Prel. Silvio Celso da Silva, Prel. , Prel. Jose Adalton de 

Oliveira 

20/6 O Ponto X do Sucesso - 2009 (Depto.de Jovens 

Empreendedores ), Hotel Matsubara, São Paulo. 
Orientadores: Prel. Marcos Rogerio Silvestri Vaz Pinto, 

Prel. Milton Massayoshi Yuki, Prel. Jose Adalton de 

Oliveira, Prel. Daniela Cristina Seghessi, Prel. Liz Narumi 

Kimura 

27-28/6 Seminário para Jovens Casados, em Ibiúna. 
Orientadores: Prel. Marie Murakami, Prel.  Lilian Suzi 

Baffi Norimatsu, Prel. Fernando Bianchi Rufino, Prel. 

Carlos Alberto da Silva 

12/07 Seminário do Sucesso Regional, em Rio Claro  

Orientadores: Prel. Luiz Hideo Tamaru e Prel. Maria 

Helena Cabrera Mosca 

 

Próxima Reunião de Presidentes 

 A próxima reunião será no dia 4/7/09 às 8h30 na 

Regional SP-Campinas. Todos os membros da Diretoria 

das ALs e Divulgadores são convidados. 

 

PAINEL FRATERNIDADE 
 

 O Seminário do Sucesso muda a vida dos Homens ! 

 E uma prova disto, ocorreu no retorno do Seminário do 

Sucesso, quando soube de um relato de um adepto que ao 

chegar na Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna, na 

Sexta-Feira à noite, descobriu ter esquecido seus 

medicamentos contra a ansiedade, que o acometia há muitos 

anos. Esta pessoa ficou ansiosa e desejou “ir embora” para 

casa imediatamente, dada sua dependência destes 

medicamentos. Quando ele avisou nosso Presidente de 

Federação, alguns de nossos Diretores e Preletores, sobre 

sua idéia de desistir, todos o orientaram, com muita vontade 

e muita força, de que a necessidade pelos medicamentos era 

ILUSÃO, e sem me estender muito, este adepto ficou no 

Seminário, com seus amigos Fraternos e voltou para casa 

sem necessitar tomar nenhuma medicação.  

 Isto é SEICHO-NO-IE !!! 

 MUITO OBRIGADO !!! 

 Estaremos sempre juntos com certeza ! 

 Div, José Victor Rodrigues Jr. – Comunicações 

 

Coordenadoria de Divulgadores 

 Srs. Dirigentes e Divulgadores, reverências, muito 

obrigado ! 

 Em nome da diretoria da Federação Fraternidade, 

agradeço a todos os senhores Divulgadores, pelo Amor e 

Perseverança dedicados para a divulgação dos ensinamentos 

da Seicho-No-Ie. 

 Na reunião de Divulgadores deste mês,  nossa atenção 

estará concentrada no tema “DIVULGAÇÃO”. e contaremos 

com relatos do Divulgador Benedito José Riberti, da AL 

Itapira. 

 Para a  reunião de Mês de Julho,  certamente 

teremos outro tema tão interessante,  que 

definiremos durante a reunião do mês de Junho.   

 Gostaríamos de pedir a  colaboração de todos 

os  partic ipantes para que divulguem a Reunião 

dos Divulgadores para outros colegas que ainda 

não estiverem partic ipando.  

Desde já agradeço, Muito Obrigado, 

L.I. Marcelo da Silva 

 

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 

 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.  

 

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.  
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Departamento de Divulgação de Livros e Revistas 

Reverencias. Muito Obrigado, 

Senhores Presidentes e Dirigentes, os Srs. sabem o 

significado espiritual da pobreza? 

São pessoas que receberam mais do que doaram e 

que se continuarem esperando a melhora sem mudar de 

atitude, estarão perdendo tempo. 

Gostaria que os senhores se conscientizassem que 

nosso crescimento é infinito, pois temos Deus dentro de nós, 

portanto temos que nos empenhar sempre para levar avante 

este Movimento de Iluminação da Humanidade. 

Aumentar a cota de revistas em suas ALs e divulga-

las ao redor com muito amor é uma das maneiras de 

manifestar Deus 

Se conhecerem pessoas que passam por alguma 

dificuldade (doença, desanimo, falta de serviço, etc.), 

ofereçam a visita de benção, dando-lhes uma breve 

explicação, e no final ofereça-lhes uma revista com o 

endereço de sua associação 

Somente você dando o primeiro passo é que se muda 

o rumo de sua vida, abrindo as portas de infinitas 

possibilidades. 

Aumentem as cotas de revistas, seja qual for a sua 

situação, tomem a decisão e façam a diferença. 

Muito Obrigado ! 

Div. Carlos Heikô Kuniyoshi, Divulgação de Livros e Revistas 

e-mail:  chkuniyoshi@hotmail.com  

 

Parabéns para vocês ! 

Aniversariantes de Maio: 

Parabéns aos Presidentes que comemoraram seu 

aniversário em Maio. Desejamos muita saúde, paz e 

prosperidade para: 

Presidentes de ALs: 

12/05 - Wilson Francisco Maciel - Jundiaí 

13/05 – Gilberto Ihaho Dói – Jd. Santa Amália 

27/05 - Jose Eduardo de Souza Gonçalves - Socorro 

Divulgadores: 

01/05 - Dorivaldo Angelo Giubbina 

01/05 - Antonio Maercio Malvezzi 

01/05 - Joao Dalmolin 

02/05 - Elcio Nardim 

05/05 - Antonio Baptista 

10/05 - Laudevino Gonzaga 

11/05 - Jose Fernando de Moura 

11/05 - Isnard Eduardo Roberto 

15/05 - Francisco Claret Sorrila 

15/05 - Heraldo Cassange Ortiz 

23/05 - Florisdilas Gomes Viana 

25/05 - Pedro Defavari 

26/05 - Gilberto Mariano Gomes 

27/05 - Osmar Lima 

Parabéns também ao companheiro de nossa Diretoria, Prel. 

Reynaldo João Milani Filho, pelo seu aniversário no dia 28/05 

 

Departamento de Formação de Líderes  

Reverencias. Muito Obrigado, 

Companheiros e colaboradores das Ass. da 

Fraternidade da Regional Campinas;  agradeço pelo trabalho 

e pelo Amor com que cada um dos senhores vem dedicando 

ao Movimento de Iluminação da Humanidade na nossa 

Regional e em cada uma das Ass. Locais à qual os senhores 

pertencem, e também pela disposição para promover e 

dinamizar cada vez mais as reuniões da Ass. Local,  para que 

assim possamos atrair um numero cada vez maior de 

participantes e cumprirmos o nosso compromisso (que é 

Espiritual) de Iluminarmos a Humanidade. 

Em especial, cumprimento os companheiros da A.L. de 

Itapira, pela decisão de fazer aquela Associação cada vez 

maior nos seus “Objetivos Espirituais”, pelos desafios para 

colocar novas idéias em prática, pela alegria com que estão 

trabalhando, e pelos brilhantes resultados que estão 

alcançando. Portanto, parabéns ao Presidente da Ass. local 

de Itapira, o Divulgador Mauricio Guerreiro, e a todos os 

membros da sua diretoria e também a todos os 

colaboradores de Itapira. 

Gostaria de convocar todos para que sempre 

observem alguns pontos importantíssimos que são: 

 A) Relato de Experiência em todas as reuniões da 

Fraternidade, de preferência realizada com relatos dos 

próprios adeptos, podendo excepcionalmente utilizar relatos 

que estão em revistas e livros da Seicho-No-Ie; 

 B) Entrar em contato com antecedência e solicitar ao 

Preletor que ira orientar a reunião, para que ele dê um relato 

de experiência seu ou de outra pessoa, relacionado com o 

tema da palestra. 

 C) No final da reunião reservar intervalo de alguns 

minutos para realizar junto aos adeptos (publico) presentes, 

avaliação dos diversos aspectos da reunião (tema da 

palestra, método de apresentação, etc );  e 

 D) Preencher formulário de avaliação que foram 

realizadas pelos adeptos e enviar para o responsável. 

(correio ou e-mail) 

E que também façam uso e divulguem a todos os 

colaboradores de suas Ass. locais a “Oração para Aumentar 

o Numero de Adeptos” 

ORAÇÃO PARA AUMENTAR O NÚMERO DE 

ADEPTOS NAS ASSOCIAÇÕES 

 Oh mente coletiva dos grandes semeadores do 

universo,  manifestai  vossa infinita sabedoria e 

amor em nossas associações Fraternidade,  Pomba 

Branca,  Prosperidade e Jovens ,  para que a cada 

reunião,  mais  e mais aumente o número de 

adeptos e colaboradores .  

 Fazei  também que a cada reunião,  as  bênçãos 

de Deus se manifestem em todos os  moradores 

da vizinhança deste Local Sagrado,  fazendo-os 

despertar para a verdade do Homem-Fi lho-de-

Deus,  Perfeitos  e Harmoniosos que são; fazendo 

desta oração o  evento mais  poderoso do universo. 

Agradeço a todos que com muito Amor promovem, 

colaboram e que fazem parte das Ass. Fraternidade da 

Regional SP Campinas. 

Reverencias. Muito Obrigado. 

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 
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Coordenadoria da Missão Sagrada 

Reverencias. Muito Obrigado, 

  

 O que é a Missão Sagrada ? 

 

      A Missão Sagrada da Seicho-No-Ie é um sistema para 

custear as atividades do Movimento de Iluminação da 

Humanidade e do Movimento Internacional de Paz pela Fé, 

através da contribuição dos membros.  A contribuição que os 

membros da Missão Sagrada oferecem todos os meses é uma 

prova de dedicação sincera do sentimento de gratidão, em 

retribuição a Deus. É uma prática de amor que está em 

conformidade com a vontade de Deus. 

 

     O prof. Seicho Taniguchi, assim escreve na página 121 do 

livro “O Amor Tudo Cura”: 

     “ Quando manifestamos dessa maneira concreta a nossa 

gratidão a Deus, é espantoso como recebemos de volta 

dezenas, centenas de vezes mais, o valor da nossa oferta, o 

que é comprovado pela experiência de qualquer um que já 

efetuou alguma oferenda.  Isso acontece porque, quando a 

nossa mente se sensibiliza e passa a sentir gratidão e desejo 

de retribuir a Deus, tal como a oferenda do dízimo, abrem-

se os olhos da nossa mente e surge a Mente divina “. 

     Assim, tornando-se membro da Missão Sagrada, 

conforme a lei “ Quem dá, recebe “, a pessoa consegue obter 

alegria no lar, cura de doença, prosperidade nos negócios, os 

filhos se tornam excelentes, e descortina-se 

misteriosamente uma nova vida, repleta de felicidades. 

 

     Entretanto, contribuir visando à obtenção de lucro não é 

verdadeira prática de amor.  A Seicho-No-Ie enaltece os 

membros da Missão Sagrada como Apóstolos da Missão 

Sagrada.  Os Apóstolos da Missão Sagrada são pessoas que 

vivem tal como os apóstolos: antes de visar ao lucro próprio, 

desejam a felicidade dos outros, dedicando-se à salvação dos 

semelhantes, antes mesmo de alcançarem a própria salvação.  

Os membros da Missão Sagrada são pessoas de coração 

puro. 

     As pessoas que se tornam membros da Missão Sagrada 

escrevem, de próprio punho, o seu nome nos formulários de 

Registro Espiritual da Missão Sagrada, dos quais uma via 

será enviada ao Japão para ser depositado na Arca Sagrada 

do Templo Matriz da Seicho-No-Ie, em Nagasaki, e receber, 

assim, vibrações espirituais das bênçãos de Deus. 

 

     Além disso, recebem orações diárias dos adeptos da 

Seicho-No-Ie, que lhes oferecem a leitura da Sutra Sagrada 

Chuva de Néctar da Verdade e Louvor aos Apóstolos da 

Missão Sagrada, cultuando-os como Apóstolos da Missão 

Sagrada. 

     Conclamamos os adeptos a integrar ativamente tão nobre 

significado. 

 

 Como é empregada a contribuição da Missão Sagrada ? 

     A valiosa contribuição dos membros da Missão Sagrada, 

além de custear as atividades da Sede Central e das 

Regionais, é destinada à construção e à manutenção das 

Sedes Regionais e das Academias.  Uma parte dessa 

contribuição é também destinada ao Movimento de 

Iluminação em diversos países, para custear a instalação e a 

administração das Sedes e Academias, e também cobrir as 

despesas para encaminhar os preletores que vão orientar 

Conferências e Seminários de Treinamento Espiritual. 

 

 Associe-se à Missão Sagrada 

 

 Se você é adepto da Seicho-No-Ie e está feliz por 

conhecer a Verdade maravilhosa do Homem Filho de Deus, 

associe-se à Seicho-No-Ie através da Missão Sagrada.  Os 

membros da Missão Sagrada, devotando o coração, dedicam-

se voluntariamente à salvação do próximo, através da Missão 

Sagrada e seus méritos espirituais de doação constituirão o 

fator básico para a exteriorização de sua livre Imagem 

Verdadeira, criando virtudes no mundo de Deus com 

acúmulos de dádivas espirituais que serão derramadas sobre 

si e seus descendentes. O mérito da ação espiritual de salvar 

o próximo faz com que a própria pessoa alcance a sua 

salvação. 

   

   Para se inscrever na Missão Sagrada e ajudar na Salvação 

do próximo, procure o Promotor Assistente da Missão 

Sagrada (PAMS) em sua AL e faça sua inscrição.  Na 

inscrição serão preenchidos dois Registros Espirituais para 

cada pessoa e esses Registros serão Consagrados a Deus e 

depositados nas Arcas Sagradas do Brasil e do Japão, a fim 

de receber orações diárias para a manifestação da Imagem 

Verdadeira.  Todas as pessoas, participantes ou não das 

reuniões, podem se tornar membro da Missão Sagrada.   

 

 Portanto, inscreva seus familiares, amigos e membros 

falecidos da família para que possam receber orações e criar 

virtudes espirituais para a manifestação da Vida de Deus e 

concretização da saúde e prosperidade.  Cristo disse: “ 

Conhecereis a Verdade e sereis livres “. 

Extraído e adaptado da Revista  Fonte de Luz,   Nov./08. 

Prel. Odair José Carlos Mosca, Coord. de Missão Sagrada 

--------------------------------------------- 

Casa de Repouso da Grande Harmonia 

Contribua com a divulgação da campanha para as obras da 

Casa de Repouso da Grande Harmonia e concorra a um 

automóvel O Km e outros premios. Favor contatar o Prel. 

Sergio Pelarin. 

 

 

Expediente do “Jornal do Fraterno” 

Veículo informativo impresso da Federação Fraternidade da 

Regional SP-Campinas 

Responsável:  Prel. José Carlos Gonçalves 

Diretor de Redação: Prel. Plinio Yoshio Suguinoshita  

Coordenador Executivo: Div. José Victor Rodrigues Jr.  
 

                                     

 Colaboraram nesta edição: Preletor José Carlos 

Gonçalves, Preletor Reynaldo João Milani Filho, Div. Carlos 

Heikô Kuniyoshi , L.I. Marcelo da Silva, Prel. Plinio Yoshio 

Suguinoshita , Preletor Marcelo Gonçalves da Silva, Prel. Odair 

José Carlos Mosca, Div. José Victor Rodrigues Junior.   Muito 

obrigado ! 

 

Participe também com suas colaborações e sugestões 

para as próximas edições do Jornal do Fraterno. Muito 

obrigado ! 


