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PALAVRAS  DO PRESIDENTE  DA FEDERAÇÃO 
 Senhores Presidentes, Divulgadores e Líderes da Associação Fraternidade, bom dia, muito obrigado! A todos os Senhores, 
minhas reverências. 
 Primeiramente, transmito aos senhores o agradecimento do C.D.O.R. da Regional SP-Campinas, pelo empenho, dedicação de 
amor e carinho pelo trabalho realizado na nossa Festa Junina do dia 20/06. Agradecemos e pedimos que parabenizassem todas as 
pessoas de suas Associações que participaram do evento, pois o resultado foi “Fantástico”. 
 Convidamos a todos os Fraternos que divulguem e convidem homens para o Seminário do Sucesso Regional, a ser realizado em 
Rio Claro no próximo dia 12/07. Nesse dia, temos certeza, que quem participar do seminário irá se preencher com o Ensinamento e 
sentirá o quão é honroso e gratificante pertencer a este Movimento de Iluminação e a esta Regional maravilhosa. Desde já o nosso 
muito obrigado pela participação. 
 Pensando em cada Presidente ao escrever este editorial, vêm à minha mente fisionomias alegres, decididas, altivas e sinceras 
de cada um dos senhores que, com seus desafios particulares e da Organização, não medem esforços para levar avante este 
Ensinamento de Amor ao maior número de pessoas. Sinto-me tomado de respeito profundo e gratidão aos senhores e às suas 
famílias, que os apoiam e incentivam. Aos senhores e a todos os seus familiares, esposas, filhos, filhas, etc., o nosso muito obrigado. 
 O Sucesso que já faz da vida dos senhores, é devido ao retorno inevitável do bem que distribuem à humanidade, segundo a lei 
“Dá e Receberás”, e, estimulado pelo exemplo constante dos senhores na prática do Ensinamento, sinto-me compelido a estudar cada 
vez mais e, neste afã recordo-me do que o Mestre Masaharu Taniguchi escreveu no livro “Sabedoria da Vida Cotidiana”, Vol. 2, Pg. 
54, que “não basta conhecermos intelectualmente as Leis da Mente. Precisamos aprender a aplicá-las no dia-a-dia. Devemos fazer 
treinamentos para mentalizar a situação desejada como se ela já estivesse realizada”. Esse ensinamento só vem reforçar o que os 
senhores estão manifestando:  ALEGRIA - HARMONIA - SAÚDE– ENERGIA - VITALIDADE – PROSPERIDADE – SUCESSO. 
 Se, eventualmente, alguém entender que isto não está acontecendo em suas vidas, rogamos sabedoria, humildade e uma firme 
determinação para estarem em todos os eventos da Associação Fraternidade juntos conosco, pois os seus desafios são nossos 
também e somente unidos é que faremos com que a nossa Organização seja sempre mais fraterna e unida. 
 Para esta edição do Jornal do Fraterno, nossos companheiros da Federação continuaram dedicando-se com muito Amor para a 
divulgação de nossas atividades do último mês e também sobre atividades futuras. Como poderão ver, temos uma extensa agenda 
para oa meses de Julho e Agosto, principalmente os eventos em que contaremos com a orientação do Professor Masanobu Taniguchi, 
Supremo Presidente da Seicho-No-Ie,  e da Professora Junko Taniguchi, Suprema Presidente da Associação Pomba Branca da 
Seicho-No-Ie. O Div. Carlos Heyko Kuniyoshi fala sobre a importância da divulgação das revistas e dos livros sagrados da Seicho-
No-Ie.  O L.I. Marcelo da Silva preparou a coluna dos Divulgadores com muitas novidades. O Departamento de Formação de Líderes 
continua atuando com muito dinamismo e desta vez o Prel. Reynaldo João Milani Filho nos apresenta uma maravilhosa notícia: o Curso 
Regional para Formação de Líderes vai expandir-se para outras inúmeras ALs.   O Divulgador Wagner Luiz de Camargo, da 
Coordenadoria de Reuniões de Vizinhança,  preparou um artigo especialíssimo sobre as Reuniões de Vizinhança. E, sobre as Reuniões 
de Estudos Específicas para Homens, fomos contemplados com uma inspirada colaboração do Divulgador Walter Beig, da AL. Jd. 
Amazonas.  Obrigado, muito obrigado por tudo e até o mês que vem. 
 Preletor José Carlos Gonçalves. 
 

AGENDA DO FRATERNO 
Seminário do Sucesso Regional em Rio Claro 
 Chegou a hora do Seminário em Rio Claro que ocorrerá no 
próximo Domingo, dia 12/7, 14h00. Orientadores: Prel. Luiz 
Hideo Tamaru e Prela. Maria Helena Cabrera Mosca.  
 Esperamos a participação maciça dos Presidentes, Vice-
Presidentes, Dirigentes, Divulgadores, Colaboradores  e 
Adeptos de todas as ALs, e especialmente  das ALs de 
Limeira, Leme, Conchal, Araras, São Pedro, Piracicaba, 
Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara D’Oeste.  
 Esta é a grande oportunidade para que mais pessoas 
conheçam os ensinamentos da Seicho-No-Ie. Presidentes, por 
favor convidem o maior numero de homens, especialmente 
aqueles que ainda não conhecem a  Seicho-No-Ie. 
Conferência da Paz pela Fé 
 No Auditório das Faculdades Network, Av. Ampélio 
Gazzeta, 2.445, Nova Odessa, no dia 20/7, às 19:30h, 
organizado pela AL. de Sumaré, orientação do Prel. Fernando 
Antonio Mendes Marques, com os temas: 

- “Os segredos da mente para dominar a vida com êxito”,  e 
- “Perdão, essencial para o ser humano”.  Contribuição:  R$ 10,00. 
Reunião Setorial de Presidentes e Dirigentes 
 Na Regional SP-Campinas, dia 13/07 às 20h00, reunião para 
reflexão e elaboração de planos para o aumento da divulgação 
dos ensinamentos da Seicho-No-Ie, e para o crescimento e 
fortalecimento das Associações Locais.  Para Presidentes e 
todos os membros da Diretoria, Líderes, Divulgadores, e 
Colaboradores. 
Seminário de Treinamento Espiritual para Jovens 
 Em Ibiúna, dias 24 a 26/7, para jovens de 15 a 20 anos. 
Orientadores: José Maria Coelho, Roberto Okito Fugiwara, 
Monica Alves Moreira, Alexandre do Amaral Ribeiro, Helio 
Giovani Tavares de Melo.  
 Senhores Presidentes, por favor apóiem os futuros 
Fraternos, colaborem com todo o amor para com a Associação 
dos Jovens em seus Núcleos, divulgado este evento em suas 
reuniões, convidando e incentivando o maior numero de jovens 
para participarem deste Seminário. 
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Curso para Formação de Líderes da Assoc. Fraternidade 
 Na sub-sede em São Paulo, dia 26/7, Domingo. 8h00. 
Orientador: Preletor Yoshio Mukai. Senhores Presidentes, 
visualizem um futuro grandioso para suas ALs e ajudem a 
preparar os futuros Líderes, convidando o maior número de 
homens de suas ALs para este próximo Curso. Informe-se com 
qualquer um dos membros da Diretoria, sobre a caravana de 
participantes da Regional SP-Campinas.   
Curso Internacional Da Seicho-No-Ie Pela Paz Mundial  
 Via Funchal, São Paulo, dias 1 e 2 /8. Orientadores: 
Professor Masanobu Taniguchi, Professora Junko Taniguchi, 
Bruce Mallery, Dean Makinodan, Junji Miyaura, Eduardo Nunes 
da Silva, Marcos Rogerio Silvestri Vaz Pinto.  Ainda há 
convites disponíveis para Presidentes de AL e os interessados 
devem contatar o Prel. Waldomiro. Informações sobre 
condução e hospedagem também com o Prel. Waldomiro.  
Seminario do Triunfo Espiritual 
 Em Ibiúna,  dias 3 a 7/8. Orientadores: Heitor Miyazaki, 
Zeli Terezinha Bellan Khan, Ivone Gomes Holanda, Romeu Pace 
Filho. Os interessados em participar da caravana da Regional 
SP-Campinas devem contatar a Prel. Maria Helena Cabrera 
Mosca.  
Convenção Nacional Da Seicho-No-Ie Do Brasil  
No Transamérica Expo Center, São Paulo, dia 8/8/09, 9h as 
16h.  Orientadores: Prof. Masanobu Taniguchi e Prof. Junko 
Taniguchi. Convites disponíveis com o Prel. Plinio.  
Reunião de Divulgadores da Regional SP-Campinas.   
 Na Regional SP-Campinas, dia 8/8/ 09 às 8h30. Reunião 
mensal, no mesmo dia da Reunião de Presidentes de ALs, com 
atividades e palestras para 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.  
Seminário do Livro 
 Na AL Jd. Chapadão, Domingo, 30/8, às 9h., Orientadores: 
Prel. Geraldo Malachias e Prela. Wanda Cortiço Peres da Silva. 
Evento organizado em conjunto pelas AL Vila União, Jd. Santa 
Amália, e V. Castelo Branco.   
Próxima Reunião de Presidentes 
 A próxima reunião será no dia 8/8/09 às 8h30 na 
Regional SP-Campinas. Todos os membros da Diretoria das ALs  
são convidados. Os Divulgadores participarão, na mesma data, 
da Reunião Mensal de Divulgadores.   

Parabéns para vocês! 
Aniversariantes de Junho: 

Parabéns aos Presidentes que comemoraram seu 
aniversário em Junho. Desejamos muita saúde, paz e 
prosperidade para nossos amigos: 
Presidentes de ALs: 

02/06 - Marcos Antonio Leopoldino 
02/06 - Plinio Yoshio Suguinoshita 
04/06 - Manoel Raposo Martins 
09/06 - Wagner Luiz De Camargo 
10/06 - Antonio Gregório 
16/06 - Júlio César Duran Marchiori 
28/06 - Ubirajara Carvalho Nogueira 

Divulgadores: 
01/06 - Adilson de Souza 
02/06 - Atilio Orides Piva 
02/06 - Marcos Antonio Leopoldino 
05/06 - Nei Sergio Arthuzo 
07/06 - Elizio de Camargo  
08/06 - Terumasa Saito  

10/06 - Enio Sivaldo de Genaro 
10/06 - Antonio Gonçalves Macedo 

PAINEL FRATERNIDADE 
Registros Espirituais:  A partir de 1/6/09 valor de 
contribuição Registros Espirituais do Santuário Hoozo é de R$ 
2,00.  A divulgação dos Registros Espirituais prossegue 
normalmente ao longo do ano todo.  A campanha de divulgação 
dos Registros Espirituais do Santuário Hoozo, para evocação 
durante as Festividades de 2010, será encerrada no dia 
30/4/2010. 
Campanha Teleton: solicitamos aos senhores Presidentes 
devolverem os cofrinhos na reunião do dia 8/8/09 
Panfletos: relembramos a recomendação de não inserir fotos 
dos palestrantes nos panfletos de divulgação de eventos. 
Seminário da Luz: O CDOR solicita a colaboração de todos os 
Presidentes para a pesquisa  de alternativas de locais com 
capacidade para mais de 2 mil pessoas em cidades de nossa 
região, para a realização do Seminário da Luz de 6/6/2010.  
Os Presidentes que tiverem alguma sugestão devem comunica-
la o mais breve possível para o Prel. José Carlos Gonçalves. 
Convites para  Curso Internacional nos dias 1 e 2/8/09: ainda 
há convites disponíveis para os Presidentes que tiverem 
interessem em participar deste magnífico evento. Os 
interessados devem contatar diretamente o Prel. Waldomiro 
Donizetti Giacomin, na Assoc. dos Preletores. 
Treinamento de Líderes aprovado pelo CDOR: plano 
experimental para  formação, atualização e treinamento de 
Líderes foi aprovado pelo CDOR e será iniciado 
imediatamente. Os Presidentes que desejarem participar 
juntamente com sua Diretoria e demais lideres e 
colaboradores, devem comunicar-se o mais breve possível com 
o Prel. José Carlos Gonçalves e/ou o Prel. Reynaldo J.Milani Fo.  
Seicho-No-Ie Rumo a ISO 14001:  Agora é a hora!  Vamos nos 
conscientizar cada vez mais sobre a importância da 
preservação do Meio Ambiente. A revista Fonte de Luz, à cada 
mês, vem abordando sobre esse assunto de forma brilhante. 
Vale à pena estudar e colocar em prática o que é discorrido, 
afinal de contas, cuidar do Meio Ambiente é cuidar de nós 
mesmos. 

Coordenadoria de Divulgadores 
 Srs. Presidentes, reverências, muito obrigado. 
 Agradeço, em nome da diretoria da Federação 
Fraternidade, o empenho ao Movimento de Iluminação da 
Humanidade. 
 Mais uma vez peço que convidem os divulgadores para a 
reunião especial paralela a reunião de presidentes. Os 
assuntos abordados estão sendo de bom proveito devido à 
participação de todos, pois a interação entre os divulgadores 
está enriquecendo cada vez mais os assuntos abordados. Na 
reunião de Maio, o Divulgador Riberti, da AL Itapira, proferiu 
sua experiência de divulgação na sua área de atuação; o Div. 
José Valter Tavares sugeriu anexar nas revistas Seicho-No-
Ie um bilhete explicando que a revista pode ser levada para 
casa, ou seja, as revistas que forem deixadas em consultórios 
médicos, por exemplo, são gratuitas e podem ser levadas. 
 Desde já, agradeço o sucesso e a participação de um 
número cada vez maior de participantes nas próximas 
reuniões. 

Muito Obrigado, L.I. Marcelo da Silva 
Trajes de Divulgadores 
 Atenção Presidentes, Diretores e Divulgadores de todas 
as ALs da Fraternidade:  de acordo com o manual de 
Divulgador e pelas razões lá explicadas solicitamos a todos a 
atenção ao assunto “TRAJE”. 
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 Lembre-se que um Divulgador já é um membro dentro da 
Organização Seicho-No-Ie e, portanto devem-se observar os 
elementos que o cercam. 
 Maiores informações serão passadas em breve em nossas 
reuniões, e dúvidas podem ser sanadas em nossos meios de 
contato. Vale lembrar que o Manual do Divulgador contém todo 
conhecimento necessário à execução desta importante Missão 
de ser um Divulgador Seicho-No-Ie. 
Indicação para Nomeação de Novos Divulgadores 
 Continua 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 
Aplicando o H.C.P. Obtemos O Sucesso Garantido 
Apresentamos abaixo um trecho da aula proferida pelo Prel. 
Arnaldo Alves da Silva , no Primeiro Encontro Dos  
Coordenadores Das Atividades Dos Divulgadores em 27/06, 
na Sede Central. 
Humildade: 
- Não dizer ou pensar que ‘Somos dirigentes da Associação 
Fraternidade da SEICHO-NO-IE DO BRASIL  diga e pense 
que “Estamos apenas servindo como dirigentes .  
- Estamos apenas trabalhando como Dirigentes. 
- Não ser ego centrista; isto não tornará você mais respeitado. 
- Ser dócil para com todas as pessoas, coisas e fatos. 
Criatividade: 
- Evite dizer ou pensar.”mas, sempre foi assim...” (quem segura 
o passado  não cresce  .                            
- Não manifestar idéias ou tomar decisões baseando-se nas 
conjecturas (‘e, se for assim ...) , porém , sem desprezar fatos 
e experiências acumuladas . 
Participação: 
- Participar atentamente das reuniões e não fugir dos temas 
em discussão. 
- Jamais se omitir quando tiver um ponto de vista ou uma idéia. 
Os omissos serão considerados culpados pelos problemas 
causados; jamais fazer comentários depois do acontecimento , 
dizendo: ‘sempre  achei que ia acontecer “ ‘deveria ter feito 
assim’,etc. (não ficar em cima do do muro ). 
Extraído da palestra do Prel. Arnaldo Alves da Silva 27/6/09 

Departamento de Divulgação de Livros e Revistas 
Senhores presidentes, Muito Obrigado. 
O mundo é regido por leis: leis do homem, leis materiais, 

leis mentais que independente de você conhecê-la ou não, se 
infringir será penalizado. 

Sempre que obedecê-las viverá em harmonia e tudo se 
ajustará em seu respectivo lugar. 

A Seicho-No-Ie vem para nos mostrar sobre todas as 
leis, que até então desconhecíamos e vivíamos às vezes 
sofrendo sem saber a causa de tanta desarmonia e que 
conscientemente parecia que não eram nós os causadores. 

Obedecendo as leis, não tem como dar errado, pois é um 
fato imutável, mesmo uma pessoa aparentemente má, mas que 
obedecem as leis, seja consciente ou não desta, se dá bem na 
vida e, talvez, fiquemos pensando porque fulano se dá bem se é 
tão mal. 

Divulgar revistas e oferecer visita de benção - lei da 
prosperidade (dás e receberás), com certeza a partir do 
momento que entenderes esta verdade, a divulgação de 
revistas e visita de benção se tornará natural, mas tem que 
praticá-las constantemente para crescermos infinitamente e 
descobrir que a felicidade do outro é sua também. 

Um bom dia, uma boa semana e até a próxima. 
Div. Carlos Heikô Kuniyoshi, Coordenador do Departamento 

de Divulgação de Livros e Revistas Sagradas. e-mail: 
chkuniyoshi@hotmail.com  

Departamento de Reuniões de Vizinhança 
Reunião de Vizinhança – Uma Futura Associação Local 

A Reunião de Vizinhança tem como objetivo divulgar 
os ensinamentos da Seicho-No-Ie, para aquelas pessoas que 
ainda não o conhecem, não exigindo grande esforço de 
locomoção uma vez que esta atividade pode ser a casa de um 
dirigente, ou a casa de qualquer pessoa que se disponha a 
cedê-la, uma escola, um salão alugado ou cedido ou revezar as 
reuniões nas casas dos participantes, convidando seus 
vizinhos, amigos, parentes, inclusive com Reunião para 
crianças. 

A Reunião de Vizinhança faz com que as pessoas 
participem da atividade com vários tipos de perguntas e troca 
de idéias, pois estão curiosas em saber O que é Seicho-No-
Ie? Estão mantendo o primeiro contato com o ensinamento e 
quando ouvem falar desta Filosofia de Vida que transmite com 
bastante facilidade palavras de amor, gratidão a todas as 
coisas do universo, gratidão aos antepassados e aos pais, 
perdão, alegria, harmonia, pensamentos positivos, entusiasmo, 
pregando a verdade, o homem é filho de Deus perfeito, onde 
somente o bem existe. 
Como realizar a reunião de Vizinhança: 
1. Desenvolver reunião de vizinhança em locais onde 

inexiste associação local. Existindo um único adepto 
nesse setor, devemos visitá-lo e solicitar-lhe que convide 
pessoas do bairro para a reunião de vizinhança. 

2. O Presidente da Associação Local deve organizar as 
reuniões de vizinhança em setores e definir o número de 
membros para cada reunião e entre os seus associados 
definir o responsável. 

3. Para escolha do responsável, não se levará em conta o 
tempo que este pertence à Associação Local, e sim a 
vontade de trabalhar. 

4. As reuniões serão dirigidas em revezamento, a fim de 
desenvolver a capacidade de todos os membros. 

5. A duração da reunião deve ser de acordo com a 
programação, nunca excedendo a duas horas. 

6. A quantidade de reuniões do mês fica a critério do 
responsável. 

Sobre o desenvolvimento da Reunião de Vizinhança: 
1- Recomenda-se que o conteúdo das palestras ou estudos 

seja bem direcionado ao público que está conhecendo a 
Seicho-No-Ie. 

2- Divulgar sempre: revistas Fonte de Luz, Pomba Branca e 
Mundo Ideal, programação e convites de eventos 
promovidos pela regional as principais atividades da 
Associação Local. 

3- Convidar os participantes a se associarem à Missão 
Sagrada. 

4- Orientar para que a pessoa que cede a casa (anfitriã) não 
sirva guloseimas 

5- A Reunião de Vizinhança pode ser orientada por Preletor, 
Líder da Iluminação ou divulgador. Quando orientada por 
Preletor ou Líder da iluminação pode haver palestra e 
quando orientada por divulgador, realizar reunião de 
estudos com livros ou revistas sagradas. 

Fonte: Manual de Reunião de Vizinhança e Módulo 2 de Estudo da 
Seicho-No-Ie – 4ª Aula, Colaboração do Div. Wagner Luiz de  
Camargo, Vice-Presidente da Federação e Coordenador do 
Departamento de Reuniões de Vizinhanças. 

mailto:chkuniyoshi@hotmail.com
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Coordenadoria de Reuniões Específicas para Homens 
O que é Reunião Especifica para Homens 
                    No mundo da imagem verdadeira há um perfeito 
equilíbrio entre os seres humanos, basicamente constituídos 
de homens e mulheres. 
                    Nas reuniões da Seicho-No-Ie, mesmo da 
fraternidade, é predominante a presença feminina. De certa 
forma isto retrata o comportamento normal do dinamismo e 
boa vontade das mulheres. Será que elas são mais 
espiritualistas que os homens? 
                   O acentuado distanciamento dos homens, em 
geral, dos ensinamentos da verdade, explica em grande parte a 
desigualdade na evolução espiritual entre o homem e a mulher. 
                  “Se não agirmos no sentido de manifestar o 
sentimento de que nós e os outros somos um, não poderemos 
ser chamados Filhos de Deus”. (A Verdade da vida – Vol. 30. 
pág.181). As reuniões específicas para homens que a 
Associação Fraternidade vem implementando tem como 
objetivo fundamental proporcionar a todos os homens a 
oportunidade de conhecer a verdade, permitindo-lhes 
desenvolver sensivelmente as potencialidades, elevando-os do 
nível de homens material para homem-espiritual, Filho de 
Deus, deverá repercutir profundamente na melhoria do 
comportamento familiar. 
                   À medida que o universo de homens iluminados 
pela verdade passar a nortear a vida cotidiana, sobretudo 
embasada na “nova visão espiritual”, a nossa sociedade tenderá 
a apresentar uma compreensão melhor de Deus. 
Consequentemente, quando o homem compartilhar juntamente 
com a mulher, o ensinamento da verdade, será reduzido 
sensivelmente o desequilíbrio espiritual, o que significa 
fortalecer o núcleo familiar através da harmonia e amor tendo 
como  fundamento a correta crença em Deus.  
 Colaboração do Div. Walter Beig, da AL Jardim Amazonas  

Departamento de Formação de Líderes  
Sobre a Oração 
A maioria das pessoas pensa que quanto mais trabalhamos, 

mais nos esforçamos, mais crescemos espiritualmente e etc., 
vamos merecendo cada vez mais graças (felicidade, alegria, 
prosperidade, harmonia e etc.).Este pensamento está correto? 
Vejamos: aprendemos na Seicho-No-Ie que somos filhos de 
Deus, e como filhos de Deus, já somos merecedores de tudo 
que há de melhor neste mundo, sendo assim você já é 
merecedor de tudo que há de melhor, pois você é filho de 
Deus, acredite nesta Verdade !!! Como filho de Deus, você e 
igual a Deus, desta forma você já é prospero, saudável, etc., 
sendo auto expressão de Deus, você jamais será imperfeito. 

No livro Saúde e Prosperidade, cap.15 pag.137 consta: “o 
filho de Deus é igual a Deus, na essência e é a expressão da 
beleza, da saúde e todo o bem de Deus. Sendo a auto-
expressão, você jamais poderá ser imperfeito ou doente”... “Se 
a perfeição de Deus não se manifesta no homem, é porque 
este não confiou a Deus, não abriu o coração para que a vida 
de Deus penetrasse nele, e porque a sua atitude teimosamente 
pessoal não se sincronizou com Deus.” 

Portanto se a perfeição do mundo de Deus não esta se 
manifestando é porque nós não sincronizamos com Deus, isto é 
não sintonizamos com Deus. Como sintonizamos com Deus? 
Sintonizamos com Deus através da oração. Se estamos 
enfrentando dificuldades; Será que não estamos orando? 
Pessoas sofrem porque não oram? Deus atende somente quem 
ora? Estamos orando de forma correta? Deus atende somente 
quem ora de forma correta?. Deus não é um ser egoísta a 
ponto de conceder graças somente a quem ora, ou 

especialmente a quem ora de forma correta. Então como 
sintonizar com Deus para receber as suas graças? 

Sintonizamos com Deus e recebemos as suas graças 
através da nossa oração, portanto quando for orar:  

1 – acredite você é filho de Deus, é igual a Deus, portanto 
já é merecedor de tudo que é melhor neste mundo. 

2 – ore mentalizando: já recebi isto, já é meu já me 
pertence, a verdadeira oração deve ser: Deus muito obrigado 
por já ter me concedido a saúde, a alegria, a sabedoria, a 
prosperidade, etc., isto é, ore agradecendo que aquilo que você 
deseja já o recebeu. 

3 – lembre-se que nós expressamos a nossa oração através 
dos nossos pensamentos, palavras e atos, podemos afirmar que 
pensar, falar e agir é igual a viver, sendo assim a sua oração 
vai se concretizar quando você viver essa oração. 
Exemplificando se você deseja a riqueza: pense já sou rico, 
fale somente da prosperidade e aja de forma prospera.  

4 – o sentimento que faz sintonizarmos com que desejamos 
é a gratidão. O principio básico do ensinamento da Seicho-No-
Ie é o que consta na Revelação Divina: “reconcilia-te com 
todas as coisas do céu e da terra” reconciliar não é tolerar e 
sim agradecer, “somente deste sentimento de gratidão é que 
poderás ver-me e receber a minha salvação”. Agradecer a 
quem? Também consta na Revelação Divina: “agradeça a pátria, 
agradeça a teu pai e a tua mãe, agradeça ao teu marido ou a 
tua mulher, agradeça a teus filhos, agradeça a teus 
empregados, agradeça a todas as pessoas, agradeça a todas as 
coisas do céu e da terra”. 

Portanto visualize sempre a perfeição, viva a sua oração e 
agradeça sempre.  

ORAÇÃO PARA AUMENTAR O NÚMERO DE 
ADEPTOS NAS ASSOCIAÇÕES 

Oh mente co letiva dos grandes  semeadores 
do universo,  manifestai  vossa infin ita sabedoria e 
amor em nossas associações  Fratern idade ,  Pomba 
Branca,  Prosperidade e Jovens ,  para que a cada  
reun ião , mais e mais  aumente o  número de  adeptos 
e  co laboradores .  

Faze i  também que a cada reun ião ,  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,  Perfe itos  e  Harmoniosos que são; 
fazendo desta oração o  evento mais  poderoso do 
uni verso.  

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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