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PA LAVRAS  DO  PRESIDENTE  DA  FEDERAÇÃO 

 Senhores Presidentes e Líderes da Fraternidade, muito obrigado ! 

 Em reverência e profunda gratidão,  por ocasião da honrosa visita ao Brasil, neste mês, do Supremo Presidente da Seicho-

No-Ie, Professor Masanobu Taniguchi e da Suprema Presidente da Associação Pomba-Branca, Professora Junko Taniguchi, 

gostaria de pedir a sua atenção para refletirmos sobre o texto abaixo, extraído do Livro Sagrado “A Verdade da Vida”, do mestre 

Masaharu Taniguchi, vol. 7, pag. 42-43: 

 “O homem também pode registrar apenas as horas em que o sol brilha – e eu chamo a isso modo de viver segundo os 

princípios do relógio do sol. Caro leitor, se você quer fazer de seu lar um Seicho-No-Ie (Lar do Progredir Infinito), faça o possível 

para registrar apenas as horas radiantes, ou seja, lembre e fale somente de momentos alegres e felizes; use o poder criador da 

palavra para expressar a alegria. Eis o segredo da felicidade.  

 Se toda a humanidade passar a viver conforme os princípios do relógio de sol, registrando somente as coisas boas, alegres 

e positivas na mente, e expulsando sem demora as recordações desagradáveis, pensamentos tristes ou imaginações sombrias, quão 

alegre e feliz se tornará este mundo ! 

 Caro leitor, seja como um relógio de sol, que marca apenas as horas brilhantes. De que adianta ficar guardando a tristeza 

no coração indefinidamente?  De que adianta ficar lembrando as perdas sofridas?  O mundo em nada se beneficiará com o fato de 

ficarmos desalentados, remoendo os nossos fracassos. Tristezas, perdas, fracassos – tudo isso são “bagaços” na sua mente o 

tempo todo; jogue-os fora !  Você deve expulsá-los como se expulsa um ladrão. Precisamos nos conscientizar de que a mente é 

preciosa demais para ficar obstruída por “bagaços” como tristezas, desânimo e todos os demais pensamentos negativos. “  

 Queridos Presidentes e demais dirigentes, desejo a todos vocês um excelente mês, com muitas horas brilhantes, e que 

todas as horas brilhantes fiquem eternamente gravadas nos seus cadernos do relógio de sol. 

 Obrigado, muito obrigado por tudo e até o mês que vem. 

 Preletor José Carlos Gonçalves. 

 

AGENDA DO FRATERNO 
15-16/8 Seminário para Pais e Filhos (Seminário da União 

 da Família) Orientadores: Zuleide Catanozi Amato, 

 Antonia dos Santos Alves, Maria Aparecida Ramos 

Santos, José Maria Coelho, Rosane dos Santos 

Pires, em Ibiúna.  Os interessados em participar 

da caravana da Regional SP-Campinas devem 

contatar a Prel. Tereza Trematore, tel. 3272-

8381. 
 

26/08 Curso e Treinamento de Missão Sagrada e Forma 

Humana, para Presidentes de ALs, membros da 

Diretoria das ALs, responsáveis pela Forma 

Humana, Missão Sagrada, Divulgadores e PAMS, 

Preletores/Lis e dirigentes de todas as 

Organizações. Orientadores: Prel. Heitor Miyazaki 

e Roberval de Oliveira, das 17h00 às 21h00, na AL 

de Jundiaí. 

 

27/08 Curso e Treinamento de Missão Sagrada e Forma 

Humana, para Presidentes de ALs, membros da 

Diretoria das ALs, responsáveis pela Forma 

Humana, Missão Sagrada, Divulgadores e PAMS, 

Preletores/Lis e dirigentes de todas as 

Organizações. Orientadores: Prel. Heitor Miyazaki 

e Roberval de Oliveira, das 17h00 às 21h00, na AL 

de Limeira.  
 

28/08 Conferência: “A Chave Para a Solução Dos 

Problemas “, para o público geral das ALs, 

Presidentes de ALs, membros da Diretoria das 

ALs, responsáveis pela Forma Humana, Missão 

Sagrada, Divulgadores e PAMS, Preletores/Lis e 

dirigentes de todas as Organizações. 

Orientadores: Prel. Heitor Miyazaki e Roberval de 

Oliveira, das 19h45 às 22h00, na AL Jardim 

Chapadão, Campinas. 
 

29/08 Curso e Treinamento de Missão Sagrada e 

Forma Humana, para Presidentes de ALs, 

membros da Diretoria das ALs, responsáveis pela 

Forma Humana, Missão Sagrada, Divulgadores e 

PAMS, Preletores/Lis e dirigentes de todas as 

Organizações, e dirigentes das Federações. 

Orientadores: Prel. Heitor Miyazaki e Roberval de 

Oliveira, das 13h00 às 19h00, na Regional SP-

Campinas. 

 

29-30/08 Seminário para Empresários, Profissionais 

 Liberais, Autônomos e Executivos da APSIB.  

Orientadores: Milton Massayoshi Yuki, Eduardo 

Crivellente Neto, Jane Mari Lago Lyrio, 

Convidados Especiais: Alberto Sano, Sidnei 

Chiapetti, Terezinha Fatima Franca Mallmann, em 

Ibiúna. 

  

30/08 Seminário do Livro no Jardim Chapadão: 

 Orientadores: Prel. Geraldo Malachias e 

Prela. Wanda Cortiço Peres da Silva. Evento 

organizado em conjunto pelas AL Vila União, Jd. 
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Santa Amália, e V. Castelo Branco.  Na AL Jd. 

Chapadão, Domingo, às 9h., 

1-7/9 Semana da Paz e do Meio Ambiente: em todas as 

ALs 

04-07/9 Seminário Geral de Treinamento Espiritual de 

 Oferenda de Trabalho (Seminário da Oração) 

 Orientadores: Eleonor Setsuko Kawano Sato, 

Jesulina da Aparecida Farias, Gil Kanasiro Filho, 

Alexandre do Amaral Ribeiro. Convidado Especial: 

Yoshio Mukai, em Ibiúna. Os interessados em 

participar da caravana da Regional SP-Campinas 

devem contatar a Prel. Maria Helena Cabrera 

Mosca, pelo tel. 3871-2137  CANCELADO 

05/09  Dia "D" - Dia Nacional de  Divulgação de Revistas da 

 Seicho-No-Ie,  em todas as ALs 

05/09 Reunião de Divulgadores da Regional SP-Campinas.   

 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. Na 

Regional SP-Campinas, dia 5/9/ 09 às 8h30. 

 

13/09 Conferência para pessoas que retornaram do Japão 

(dekassegui), Orientador:  Prel. Luiz Hideo Tamaru, 

na sub-séde. Mais informações na próxima edição. 

24-25/10 Seminário da Assoc Fraternidade (Seminário do 

 Sucesso).  Orientadores: Junji Miyaura, Luiz Hideo 

Tamaru, Eleonor Setsuko Kawano Sato, em Ibiúna. 

29/11 Curso para Formação de Líderes da Associação 

 Fraternidade, orientadores: Luiz Hideo Tamaru 

 Yutaka Yokoyama, na sub-séde. 

 

Próxima Reunião de Presidentes 

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

Regional SP-Campinas. Todos os membros da Diretoria 

das ALs e Divulgadores são convidados. 

 

Parabéns para vocês ! 

Parabéns aos Presidentes que comemoraram seu 

aniversário em Julho. Parabéns também ao companheiro Prel. 

Aldo José Bergantin pelo aniversário no dia 2/7. Desejamos 

muita saúde, paz e prosperidade para nossos amigos: 

 

Presidentes de ALs: 

03/07 - Sérgio Valter Pelarin 

03/07 - José Maria Pereira Da Silva 

12/07 - João Carlos Dos Santos 

12/07 - Almir Souza Santos 

28/07 - Ubirajara Baptista De Souza 

Divulgadores: 

01/07 - Orlando Rascassi 

04/07 - Antonio Geraldo Bragagnolo 

14/07 - Jose Otacilio de Souza 

16/07 - Valter Beig 

30/07 - Benedito Donizete Pereira 

PAINEL FRATERNIDADE 
Semana da Paz e do Meio-Ambiente:  A apostila contendo 

todas as informações e orientações da Sede Central já está 

disponível no site www.sni.org.br. Solicitamos a todos os srs. 

Presidentes consultarem a apostila no site da Internet. Aos 

Presidentes que necessitarem uma cópia impressa, favor 

contatarem o Prel. José Carlos Gonçalves. 

 

Campanha Teleton: agradecemos profundamente a todos os 

senhores Presidentes pela dedicação e empenho durante a 

campanha deste ano.  

 

Seminário da Luz 2010: 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 comunicá-la o mais breve possível para o Prel. José 

Carlos Gonçalves. 

 

Treinamento de Líderes aprovado pelo CDOR: plano 

experimental para  formação, atualização e treinamento de 

Líderes foi aprovado pelo CDOR e será iniciado 

imediatamente. No dia 10/08 será realizada a primeira 

reunião para as ALs de Americana, Nova Odessa e Sumaré. 

Os Presidentes que desejarem iniciar em suas ALs as 

Reuniões de Estudos para Formação de Líderes, devem 

comunicar-se o mais breve possível com o Prel. José Carlos 

Gonçalves e/ou o Prel. Reynaldo João Milani Fo.  

 

Convite e Participação dos Divulgadores:  Caros Presidentes, 

muito obrigado pelo seu empenho em convidar e trazer os 

divulgadores para nossa reunião mensal. Lembrem-se que os 

Srs. estão dando passos largos na preparação de líderes para 

suas associações locais.  Muito Obrigado ! 

 

Seminário Regional do Sucesso em Rio Claro 

 Gostaríamos de parabenizar a todos os dirigentes da AL 

de Rio Claro e das demais ALs que com muito amor e 

dedicação organizaram e divulgaram o Seminário Regional do 

Sucesso realizado no dia 12/7, Agradecemos também aos 

Prel. Luiz Hideo Tamaru e Prela. Maria Helena Cabrera 

Mosca, pela inspirada orientação. Agradecemos a todos os 

que participaram de mais este evento da Associação 

Fraternidade.  Contamos com o mesmo entusiasmo de todos 

para os próximos Seminários Regionais do Sucesso.  

 

Reunião Setorial de Presidentes e Dirigentes 

 Agradecemos aos Presidentes e demais dirigentes das 

ALs Sumaré, Jd. Ipiranga, Americana, Nova Odessa que 

participaram da Reunião Setorial no dia 13/07, na AL 

Americana. Como nas demais Reuniões Setoriais realizadas 

anteriormente, foi uma reunião muito produtiva, com uma 

grande troca de informações, e a importante decisão de 

iniciar, no dia 10/08/09 as 20h00. as Reuniões de Estudos 

para Formação de Líderes da Associação Fraternidade, para 

os participantes das ALs Sumaré, Jd. Ipiranga, Americana, e 

Nova Odessa.  Aos Presidentes que ainda não tiveram a 

oportunidade de participar das Reuniões Setoriais, 

solicitamos agendar sua participação com o Prel. José Carlos 

Gonçalves.  

 

Curso para Formação de Líderes da Assoc. Fraternidade 

 Nossas reverencias e cumprimentos aos Presidentes e 

dirigentes das ALs de Amparo, Bom Retiro, Central, 
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Indaiatuba, Itatiba, Itu, Jaguariúna, Jardim Chapadão, 

Jardim Nova Europa, Mogi Mirim, Morada do Sol, Nova 

Odessa, Socorro, Sumaré, Valinhos, que participaram do  

Curso para Formação de Líderes da Assoc. Fraternidade na 

sub-sede em São Paulo, no dia 26/7. Parabéns especialmente 

para a caravana de Amparo, premiada com o troféu de 

“Maior Caravana”. Desde já, contamos novamente com a 

participação de todos no próximo Curso, programado para o 

dia 29/11, bem como no Seminário do Sucesso nos dias  24 e 

25/11.  

 

Coordenadoria de Divulgadores 

 Srs. Presidentes, reverências, muito obrigado. 

 Em nome da Federação Fraternidade, agradeço a 

presença dos divulgadores na Reunião do mês de julho.  

 Na reunião com os Divulgadores, discorremos sobre 

o tema Meio Ambiente. O Sr. Riberti, divulgador da cidade 

de Itapira, explanou de forma minuciosa sobre como 

fabricar um aquecedor solar utilizando garrafas pet 

tornando, consequentemente, o produto final bem mais 

barato que o convencional. Nessa reunião que fazemos com 

os divulgadores, há uma interação bem interessante e 

importante, onde são esclarecidas dúvidas e há troca de 

experiências na qual faz valer a pena participar. Por isso, 

peço mais uma vez aos senhores Presidentes que incentivem 

seus divulgadores a participar da reunião de divulgadores 

que é realizada todos os meses paralelamente a reunião de 

presidentes. Nesse mês de agosto e setembro 

discorreremos novamente sobre o tema Meio Ambiente. A 

Seicho-No-Ie está preparando todos os seus dirigentes para  

a certificação do ISO-14001, por isso, é relevante a 

participação dos Divulgadores na referida reunião. Desde já 

agradeço a colaboração dos Srs. Presidentes. 

Muito Obrigado, L.I. Marcelo da Silva 

 

Indicação para Nomeação de Novos Divulgadores 

 Continuam 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 

 

Departamento de Divulgação de Livros e Revistas 

Bom dia, muito obrigado ! 

Você acordou hoje para mais esta missão que lhe foi 

atribuída, que é divulgar esta verdade para o maior número 

possível de pessoas. Descobrir a sua potencialidade infinita 

aceitando de coração aberto todas as oportunidades que lhe 

forem oferecidas. 

As divulgações de revistas e visita de benção tem a 

missão de tornar a vida das pessoas mais completas em 

todos os aspectos (saúde, harmonia no lar, prosperidade 

financeira e todos os atributos de Deus), despertando-as 

para somente ver o bem em todos os acontecimentos, mesmo 

sendo eles às vezes não muito agradáveis. 

Analise sua vida antes de praticar a Seicho-No-Ie e 

após, com certeza para quem praticou com amor e gratidão 

não terá saudades do tempo anterior as práticas. 

E com este sentimento de amor e gratidão por tudo 

que recebemos, vendo as pessoas sofrerem por causa dos 

acontecimentos do fenômeno, temos a sagrada missão de 

divulgar esta Verdade através das revistas e visitas de 

benção. 

Acredite, você é a pessoa mais importante na vida 

destes  Filhos de Deus. 

Que Deus abençoe todos vocês. 

Div. Carlos Heikô Kuniyoshi,  

e-mail:  chkuniyoshi@hotmail.com  

 

Livro Lançamento:   “ O Princípio do Relógio do Sol” 

• O Sol brilha a todo o momento 

• O mal não é existência real 

• O “mundo material” criado pela mente 

• O pensamento necessário para o Princípio do Relógio 

do Sol 

• Vamos praticar o Princípio do Relógio do Sol 

Estes sãos os sub-títulos do Capitulo I do novo livro- 

lançamento “O Princípio do Relógio do Sol”, escrito pelo 

Prof. Masanobu Taniguchi, e que será utilizado como livro-

texto para as palestras da Convenção Nacional no dia 

8/8/09.  Encomende os livros para a livraria de sua A.L. 

 

Departamento de Reuniões de Vizinhança 
 

Reunião de Vizinhança – Uma Futura Associação Local 

É O EMBRIÃO DO MOVIMENTO DE ILUMINAÇÃO DA 

HUMANIDADE 

Este brilhante e importante artigo foi escrito no 

número anterior do “Jornal do Fraterno”, e foi alvo de 

maravilhosas mensagens de louvor. Quem desejar lê-lo na 

íntegra, poderá acessar todo seu conteúdo na página da 

Fraternidade no site da regional SP-Campinas na internet, 

acessem:   

www.snispcampinas.org.br/fraternidade  

 

Departamento de Formação de Líderes  

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 

 

 Coordenadoria de Reuniões Específicas para Homens 

A Reunião Específica para Homens 

Este brilhante e importante artigo foi escrito no 

número anterior do “Jornal do Fraterno”, e foi alvo de 

maravilhosas mensagens de louvor. Quem desejar lê-lo na 

íntegra, poderá acessar todo seu conteúdo na página da 

Fraternidade no site da regional SP-Campinas na internet, 

acessem:  

www.snispcampinas.org.br/fraternidade ) 

 

Preletores para Reuniões de Estudos Específicos 

Para solicitar ajuda para para encontrar Preletores 

para orientar as Reuniões de Estudos Específicas para 

Homens, solicitamos contatar o Prel. Marcelo Gonçalves de 

Lima.  
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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.  

 

Oração Para Crer na Imunidade 

 A causa da doença humana é a crença de que o 

homem seja matéria. Os materialistas, não crendo que o 

homem é um ser espiritual criado por Deus, pensam que com 

o tempo e o uso é normal se desgastar e envelhecer. Com 

base nesse pensamento, envelhecem, cansam e são atacados 

por vírus ou bactérias. Portanto, durante a Meditação 

Shinsokan mentalize o seguinte: 

Sou um ser espiritual. 

Da cabeça aos pés, 

sou espírito puro, e iluminado. 

Espírito não é matéria, 

portanto, é imune a vírus,  

cansaço e doença. 

 Do livro: Minhas Orações - Masaharu Taniguchi 

  

ARTIGO ESPECIAL 
Lições que aprendemos no Curso para Formação de Líderes: 

 

Transcrevemos abaixo a aula em 26/6, pelo Prof. José 

Roberto Botelho, a quem agradecemos pela cessão do texto. 

  

Mesmo antes de nascer neste mundo, você já havia 

recebido de Deus esta importante missão de liderar, 

assumindo posição-chave dentro da nossa organização, para 

influenciar positivamente o destino de muitas pessoas. 

Na condição de líder,  o resultado da sua atuação deve 

ser alavancado pelos resultados da sua equipe de liderados. 

O êxito maior ou menor do nosso movimento de 

iluminação da humanidade dependerá do grau de seriedade 

com que cada um devota o seu coração na procura do 

caminho 

Juntamente com a verdade contida na filosofia da 

Seicho-No-Ie, as pessoas que trabalham pelo movimento 

constituem-se num dos mais importantes patrimônios da 

nossa organização. Saber trabalhar com estas pessoas para 

cumprimento da nossa missão constitui-se na principal tarefa 

dos líderes  
 

Líderes  constroem uma visão 

 A) Os grandes líderes  possuem a capacidade de ter 

visão: visão de futuro; visão de conjunto; e visão de 

tendência. É capaz de ver não só um arbusto mas toda uma 

floresta. Mais importante que ter a visão é criar a visão. 

Porque o líder  é, antes de tudo, um agente de mudanças. Ele 

faz do seu ideal um sonho. E do sonho uma meta. E da meta 

uma realização. 

 B) Elaboram plano de metas:   a partir de um sonho, o 

líder  estabelece metas e um plano de ação. Tão importante 

quanto elaborar as metas é compartilhar com sua equipe. Um 

dos segredos é a PAC (participação, aceitação e 

colaboração). Se a sua equipe participa da elaboração das 

metas, ela aceitará os desafios. Aceitando os desafios, com 

certeza você terá a colaboração das pessoas. Como todo bom 

plano de ação, deverá ter: o que, quem, quando, como e, o 

porque de cada uma das ações. 

 C) Possuem caráter e princípios impecáveis. O líder  é 

um espelho a que os liderados se miram dentro da 

organização. O líder  deve ser o exemplo a ser seguido. Por 

isso, é preciso ter responsabilidade, integridade e 

credibilidade para conseguir o comprometimento e a 

cooperação das pessoas. Em última instância, ele é o centro, 

é o representante do mestre, é o próprio Deus  . 

 D) Possuem grande entusiasmo: há nenhuma grande 

obra que ficou para a história da humanidade que não tenha 

sido construida com entusiasmo do seu líder . Um bom líder  

deve ser capaz de contagiar as pessoas pelo seu entusiasmo 

por sua vibração.    é preciso muito entusiasmo para motivar 

as pessoas que, na sua maioria, trabalha espontaneamente no 

movimento. 

 E) São pró ativos:     no mundo existem dois tipos de 

pessoas; aquelas que fazem e aquelas que trazem 

justificativas por não terem feito aquilo a que se 

comprometeram a fazer.  Os bons líder es são sempre pró 

ativos. Eles estão sempre tomando iniciativas para conseguir 

atingir os resultados e não atrás de desculpas. 

 F) São multiplicadores, não divisores: Os grandes 

líderes  são pessoas que pela sua personalidade, agregam 

pessoas em torno de um grande ideal e conseguem 

“sinergizar” os resultados. Pobres são os falsos líderes  que 

dividem, segregam e fragmentam equipes, projetos e 

iniciativas.  Seja um grande multiplicador e não um divisor! 

 G) Formam sucessores:  para você poder subir na vida, 

é preciso que haja alguém para sucedê-lo. Portanto, 

desenvolva pessoas que sejam possuidoras de grande 

vitalidade, e que sejam tão ou mais capazes que você para 

substituí-lo no momento que você tiver que galgar posições 

ainda maiores. 

     

Importância dos recursos humanos: é o maior patrimônio da 

organização.  Harmonia + motivação = sinergia 

 

Os verdadeiros líderes são pessoas de Extraordinária 

determinação. 

 

Expediente do “Jornal do Fraterno” 
Veículo informativo impresso da Federação Fraternidade da 

Regional SP-Campinas 

Responsável:  Prel. José Carlos Gonçalves 

Editor:  Prel. Plinio Yoshio Suguinoshita 

              ( plisug@hotmail.com ) 

Coordenador Executivo: Div. José Victor Rodrigues Jr.  

                                      ( victorrodriguesjr@gmail.com ) 

 
Colaboraram nesta edição: L.I. Marcelo da Silva, Div. Carlos Heikô 

Kuniyoshi, Div. Wagner Luiz de Camargo, Prel. Reynaldo João Milani 

Filho. Muito obrigado ! 


