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PALAVRAS DO PRESIDENTE DA  FEDERAÇÃO 
 Senhores Presidentes, Divulgadores e Líderes da Associação Fraternidade, Bom Dia, Muito Obrigado ! 
 A todos os Srs. as minhas reverências. 
 O “Jornal do Fraterno”, como sempre, foi elaborado com carinho e com o intuito de informar o que está acontecendo e vai 
acontecer na FRATERNIDADE. Agradeço a todos e convido-os a portarem o “seu jornal” e o consultarem sempre que necessário. 
Agradeço a todos os que colaboraram na sua edição, quer na sua formatação ou na redação de textos e/ou na divulgação das 
atividades de suas coordenadorias. Estamos em plena “Semana da Paz” e parabenizo a todos os Presidentes, suas Diretorias e 
colaboradores. O clima de patriotismo e respeito ao meio-ambiente é contagiante e sentimo-nos orgulhosos de fazermos parte 
desta grande família SEICHO-NO-IE. 
 Em especial chamo a atenção de todos a quatro assuntos: 
 1º) No dia 4 de Outubro, em Amparo, será realizado o 1º. Fórum de Estudos e Debates de Assuntos da Associação 
Fraternidade. O pessoal das ALs de Amparo, Socorro  e Serra Negra estão animadíssimos. Agendem-se, programem-se e não 
percam este evento que é de nível Regional. Convidem seus amigos pois esse “encontro de fraternos” será sensacional; 
 2º) A formalização de equipes setoriais de “Treinamento de Líderes” está crescendo. O pessoal de Sumaré, Americana e 
Nova Odessa já aderiu a essa idéia e estão fazendo reuniões imperdíveis. PARABÉNS a todos os líderes, juntamente com a equipe 
de Valinhos. Parabéns ! Logo virão as equipes de Itú, Indaiatuba e Salto. Aguardem; 
 3º) O Seminário do Livro em prol das Associações da Vila União, Santa Amália e Castelo Branco foi um sucesso. 
Agradecemos a equipe da Fraternidade Chapadão pela cessão do local, infra-estrutura e recepção. Vocês foram fantásticos. O 
primeiro resultado parcial foi de R$1.050,00, e aguardaremos alguns acertos para o fechamento final. Muito obrigado a todos pelo 
amor e dedicação ao evento e em especial aos preletores Geraldo Malachias e Wanda Cortiço Peres da Silva. Muito Obrigado; 
 4º) A Associação Fraternidade Bom Retiro, no dia 31/08 comemorou seu 1º. Aniversário de fundação, com uma magnífica 
reunião de 54 pessoas. Incentivo a todos as demais associações Fraternidade a também comemorarem seus respectivos 
aniversários. Sempre que possível estaremos juntos. 
 Encerrando, estendo meus agradecimentos a todos os Diretores desta Fraternidade e à todos os Presidentes de 
Associações Locais. O trabalho e a dedicação de cada um dos senhores é realmente emocionante. Só mesmo pessoas dotadas de 
elevada espiritualidade, humildade e espírito prestativo é que são capazes de fazerem o que os senhores fazem. 
 Agradeço de coração o desempenho de cada um, pois sempre atendem às nossas solicitações com alegria e de braços 
abertos. 
 Obrigado, muito obrigado por tudo e até o mês que vem. 
 Preletor José Carlos Gonçalves, Presidente da Fraternidade da Regional SP-Campinas. 

 

AGENDA DO FRATERNO 
 
Calendário: 
13/09 Grandioso Seminário da Oração, um dia repleto de 

orações, cerimônias e práticas, na Regional SP-
Campinas, das 9h00 às 17h30. Orientadores: Prel. 
Ariovaldo Adriano Ribeiro, Maria Amélia Camilo 
Teixeira, Waldomiro DonizetteGiacomin, e Wanda 
Cortiço Peres da Silva. Gratidão R$ 20,00, incluso 
almoço e coffee-break.  

13/09 Conferência para pessoas que retornaram do 
Japão (Programa de Integração de Dekassegui), na 
sub-séde, das 08:30 às 13:30 hs. Orientadores  
Prel. Luiz Hideo Tamaru,  Marcos Haniu. e Leonor 
Ichikawa.  

16/09 Reunião de Estudos para Formação de Líderes, 
para os dirigentes das ALs situadas em Campinas. 
Local: Associação Fraternidade Central, Rua Dr. 
Sampaio Ferraz, 515, B. Cambuí, Campinas. 

26/09 Conferência Conjunta no Núcleo de Americana, 
Temas: “Ponha em Prática Aquilo que Desenhou na 
Mente” e  “Segredos Para Atrair a Prosperidade”, 

Orientador: Prel. Oswaldo Garraffa. Local: Rua 
Natal, 637, Americana. Início às 19h30. 

03/10 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. 

04/10 Fórum de Estudos da Associação Fraternidade, em 
Amparo, no dia 4/10, das 14h00 às 17h00.   

10-12/10 Seminário Geral de Treinamento Espiritual 
(Seminário do Perdão) Orientadores: José Maria 
Coelho; Maria Terezinha Braga; Marlene Aparecida 
Von Mann Caramur; Claudenor José de França. Em 
Ibiúna.   

11/10 Encontro Nacional em Prol da Pequena Vida. 
Orientadora: Prof. Marie Murakami, em Brasília. 

24-25/10 Seminário da Assoc Fraternidade   (Seminário do 
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 Sucesso).  Orientadores: Junji Miyaura, Luiz Hideo 
Tamaru, Eleonor Setsuko Kawano Sato, em Ibiúna. 

31-2/11 Seminário Geral de Treinamento Espiritual 
(Seminário de Gratidão aos Antepassados).  
Orientadores: Marie Murakami, Yoshishico Iuassaca 
e Sonia Regina dos Santos Hyppolito 

29/11 Curso para Formação de Líderes da Associação 
 Fraternidade, orientadores: Luiz Hideo Tamaru 
 Yutaka Yokoyama, na sub-séde.  
 
 
 A próxima reunião será no dia 3/10/09 às 8h30 na 
Regional SP-Campinas. Todos os membros da Diretoria 
das ALs e Divulgadores são convidados. 
 
 
 

Parabéns para vocês ! 
 
Aniversariantes de Agosto: 

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

16/08 - Moacyr Aurélio Puccini Burigo 
17/08 - Ricardo Faveron De Oliveira 
17/08 - José Sonsin 
18/08 - Paulo Floriano De Toledo 
23/08 - Carlos Roberto Gonzaga De Souza 

Divulgadores: 
03/08 - Donizeti dos Santos Carvalho 
10/08 - Joaquim Lopes Machado 
10/08 - Gerson Macineli Silva 
14/08 - Alecio Marques de Oliveira 
14/08 - Amilton de Godoy Bueno 
21/08 - Jose Rodrigues da Silva 
22/08 - Nilson Camargo 
25/08 - Adalberto Oresco 
27/08 - Paulo Henrique Hiss 
31/08 - Francisco Fernando Teixeira 
31/08 - Emerson Roberto Vasconcellos 

 

PAINEL FRATERNIDADE 
 
Próxima Reunião Setorial de Campinas 
 Para os Presidentes das ALs de Campinas está 
marcado para o dia 16/09 uma reunião setorial para 
tratarmos sobre Formação de Líderes. Esta reunião terá 
início as 20:00h e ocorrerá  na Associação Fraternidade 
Central, situada a Rua Dr. Sampaio Ferraz, 515, Cambuí, 
Campinas. 
 
Módulos de Estudos da Seicho-No-Ie 2.010 
 Estamos iniciando neste mês a campanha para a 
divulgação dos Módulos de  Estudos da Seicho-No-Ie, que 
serão realizados na sede da Regional SP-Campinas, e também 
no núcleo de Limeira.  
 O início está previsto para o dia 6 de Março, e 
seguirá com as demais reuniões, em princípio, no primeiro 
sábado de cada mês.  
 Para mais informações, os interessados devem 
contatar a Prel. Graça, na Associação dos Preletores, e/ou 

com o Div. Wagner Luis de Camargo, na Associação 
Fraternidade.  
 Solicitamos a todos os Presidentes que, desde já,  
divulguem para o maior número de adeptos sobre os Módulos 
de Estudos, e os incentivem a participarem.  
 
Divulgando Para o Maior Número de Pessoas 
 Todos os meses os Presidentes enviam à Federação 
os seus Relatórios Mensais de Atividades das ALs, nos quais 
relatam as principais realizações em suas localidades.  Os 
dirigentes da Federação, por sua vez, com muito amor tem 
analisado cada um dos relatórios recebidos das ALs.  
 Conforme o tempo de existência e forma de atuação 
de suas ALs, as estatísticas variam,  mas com certeza as ALs 
que mais tem conseguido atrair novos adeptos e divulgar os 
ensinamentos da Seicho-No-Ie para mais pessoas, tem algo 
em comum. 
 Tais ALs reportaram em seus Relatórios mensais, e 
relataram-nos durante as Reuniões Setoriais e/ou em outros 
eventos,  que tem realizado todos os meses os seguintes: 
 
 
• Divulgação de revistas porta-a-porta; 
• Visitas de Benção 
• Reunião de Crianças 
• Reunião Mensal da Diretoria 
• Reunião de Domingo 
• Reunião da Consagração à Missão Sagrada 
• Reunião Específica para Homens 
• Divulgação dos Módulos de Estudos 
• Participação nas Reuniões Mensais de Presidentes 
• Reunião para Oração em Memória aos Antepassados 
• Recepção animada e calorosa 
• Apresentação e organização esmerada 
• Divulgação de quotas de Revistas Sagradas  
 

 
 Caro Presidente, conte com o nosso apoio para que 
possamos juntos divulgar a Seicho-No-Ie para o maior 
número de pessoas em nossa região. Você e nós somos um só. 
 Com certeza você já vem realizando todas as 
atividades acima mencionadas, ou pelo menos a maioria delas. 
 Mas se houver alguma coisa que possamos fazer para 
auxiliá-lo a dinamizar ainda mais as atividades de suas ALs, 
por favor, sinta-se inteiramente à vontade para consultar 
qualquer dos membros da Diretoria desta Federação, e 
certamente juntos encontraremos um caminho que possa 
concretizar os seus grandiosos sonhos.  Você é um 
maravilhoso  dirigente da Seicho-No-Ie !  Muito obrigado 
pelo seu amor e dedicação ! 
 
Cadastro de endereços eletronicos 
 Estamos atualizando as nossas listas de endereços e 
gostaríamos de solicitar a todos os dirigentes, inclusive 
PAMS, tesoureiros, secretários, vice-presidentes, 
coordenadores, divulgadores e colaboradores que informem-
nos os seus respectivos endereços de e-mail.  
 Por favor, escrevam uma mensagem informando o 
seu nome completo, nome de sua AL e de sua cidade, cargo 
em sua AL, e remetam para o seguinte e-mail: 
p l in io.m ai l@gmai l.com 
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Coordenadoria de  Divulgadore s 
 
 Srs. Presidentes, reverências muito obrigado. 
Venho agradecer a presença dos divulgadores na reunião 
realizada pelo departamento de divulgadores no dia 8 de 
agosto de 2009, paralelamente à reunião de Presidentes. 
Com a participação interativa de todos, discorremos sobre 
consciência ambiental.  
 O Div. Cléber, da cidade de Salto, sugeriu que seja 
confeccionado panfletos explicativos sobre consciência 
ambiental (reciclagem, aproveitamento da água, qualidade do 
ar, etc...) para serem distribuídos nas reuniões aos adeptos. 
(Na semana seguinte à reunião, recebemos do supervisor da 
regional os folhetos da Semana da Paz e do Meio Ambiente. 
Sobre o assunto Meio Ambiente, recomendamos ler os 
artigos publicados recentemente na revista Fonte de Luz e 
no jornal Círculo de Harmonia).  
 O preletor Eduardo Abe,  da cidade de Águas de 
Lindóia pediu que fosse solicitado  material vindo da Sede 
Central sobre o assunto para ser estudado nas Als. Para 
setembro foi programado o mesmo assunto e para outubro, 
os participantes sugeriram o tema "A verdadeira 
prosperidade". 
 Para nossas reuniões continuarem sendo um sucesso, 
peço mais uma vez aos senhores Presidentes que tragam 
seus divulgadores para a reunião de Presidentes. Contando 
com o apoio dos senhores desde já agradeço. 
Muito obrigado!! SUCESSO a todos!! 
Muito Obrigado, L.I. Marcelo da Silva 
 
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 
 
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 ! 
 
Relatório Mensal de Atividades dos Divulgadores: 
 Comunicamos que, a partir deste mês, os relatórios 
de atividades dos Divulgadores devem ser enviados somente 
para a Regional, em duas vias, não mais havendo necessidade 
de enviar uma via em separado para a Sede Central.    
 Informamos também que o formulário do relatório 
mensal foi reformulado e já está a disposição de todos os 
Divulgadores com o L.I. Marcelo da Silva.  
 

Departamento de Divulgação de Livros e Revistas 
 

“Viver Conforme os Princípios do Relógio do Sol”. 
Tudo à nossa volta existe para apreendermos sobre as 

leis da vida. 
Se observarmos o Sol, ele é brilhante, iluminado 24 

horas por dia, mas por um período de mais ou menos 12 horas 
dependendo do país, ele se ausenta mas continua a brilhar 

em algum lugar certamente, ou seja, ele é iluminado todo o 
tempo. 

  Viver conforme o Princípio do Relógio do Sol é 
acreditar somente na parte iluminada, e se por alguns 
momentos não se manifesta a vida brilhante, vamos crer que 
ela continua a brilhar e em questão de momento voltará a sua 
posição iluminada com certeza. 

Fazendo assim, nosso brilho vai aumentando e 
começamos a sentir uma harmonia cada vez maior capaz de 
poder iluminar todo o tempo de nossa vida, seja dia seja 
noite. 

Não se esqueçam de divulgar livros e revistas, elas 
contribuem para que nossa vida brilhe cada vez mais. “Viver 
Conforme os Princípios do Relógio do Sol” é o título do livro-
lançamento, lançado por ocasião da visita ao Brasil do 
Supremo Presidente da Seicho-No-Ie, Professor Masanobu 
Taniguchi.   

Um abraço à todos e desejo do fundo do coração que 
todos sintam este brilho latente em cada um dos senhores 
esperando ansiosamente ser descoberto. 

Div. Carlos Heikô Kuniyoshi, 
e-mail:  chkuniyoshi@hotmail.com  

 
Departamento de Formação de Líderes  

Reverencias. Muito Obrigado 
Companheiros e colaboradores das Assoc. 

Fraternidade da Regional SP Campinas, dando continuidade 
ao Departamento de Formação de Lideres, no dia 10 /08 
/2009 na Cidade de Nova Odessa, teve inicio a mais um 
“Centro de Estudos e Treinamentos de Lideres da 
Fraternidade” composta pelas Assoc. de Sumaré , Nova 
Odessa e Americana, com a presença extraordinária de 
Lideres de todas as Assoc. envolvidas, superando todas as 
expectativas nesse sentido.  

A reunião foi vibrante com a participação intensa de 
todos os presentes que tiveram a oportunidade de 
aprofundar seus conhecimentos ao ensinamento da Seicho-
No-Ie, bem como discutir assuntos relacionados a 
organização.  

Foi tão bom que já agendaram  a próxima reunião que 
vai acontecer na Associação Local de Americana no próximo 
dia 14/10. Parabéns a todos que estiveram presentes e que 
também trabalharam para que esse evento pudesse ter 
acontecido.  

Por outro lado existem também mais alguns grupos 
em formação para esse mês e também para os próximos 
meses. No próximo dia 16/9, teremos um encontro dos 
Presidentes das ALs situadas em Campinas, em que 
certamente estaremos preparando a formação demais um 
maravilhoso grupo de estudos para a formação de novos 
líderes. 

Gostaria também de contar com a colaboração de 
todos no sentido de divulgarmos o Fórum de Estudos da 
Associação Fraternidade, que vai acontecer na Assoc. local 
de Amparo no próximo dia 04/10/2009, das 14 h ás 17 h, 
patrocinado pelas Assoc. locais de Amparo, Serra Negra e 
Socorro.   

Acredito que esse evento vai representar um marco 
na nossa Regional que serão abordados vários temas, entre 
eles:   

Minha vida é uma sequência de problemas. 
Problemas conjugais e relacionamento com os filhos. 

Problemas de vícios, comigo e meus filhos. Problemas de 
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relacionamento com familiares. Meu filho é muito revoltado; não 
conversa mais e não gosta de estudar 

Por mais que me empenho não consigo prosperar? 
Todo empreendimento que inicio vem à falência. Para quem 

está procurando emprego. Vivo sempre fazendo “bico. Não sei como 
liquidar minhas dívidas. O que determina uma vida próspera. 

 
Porque tanta doença na família? 
Como ajudar um ente querido com problema de saúde. A 

doença  se manifestou em mim, e agora !  Onde está a causa da 
esterilidade, doenças congênitas e consangüíneas ?  Doenças 
consideradas incuráveis pela medicina, o que fazer ? 

 
Teremos também espaço reservado para perguntas e 

respostas relacionado a todos os temas abordados, bem 
como também a temas relacionados à organização. Portanto 
vamos divulgar e também participar, pois esta é a 
oportunidade. 

Agradeço a todos que com muito Amor promovem, 
colaboram e que fazem parte das Ass. Fraternidade da 
Regional SP Campinas. 
Reverências. 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 
 

Parabéns à A.L. Valinhos por ocasião do 3º. aniversário 
de sua Reunião de Estudos Específicos para Homens,  em 
conjunto com a AL Jd. Nova Europa,  comemorada com uma 
magnífica palestra proferida pelo Prel. Manoel Silvino Nunes 
de Souza, que esteve acompanhado do Prel. Ralf Arine. 
Cumprimentos ao coordenador da Reunião, Sr. Denis Paulo 
Tordin. 
 
 

Para a concretização dos desejos 
  “Orar para a concretização de um desejo é como 
lançar a semente de uma planta. E, assim como existem 
várias maneiras de semear, existem também diversas formas 
de orar para a concretização dos desejos. Apresento aqui a 
forma básica. Feche os olhos, fique em posição de oração e 
mentalize: 

A Vida de Deus flui dentro de mim. 
Todas as impurezas, angústias e tristezas da 

minha mente estão sendo expelidas 
juntamente com o ar que expiro, 

e todas as causas cármicas maléficas 
estão sendo eliminadas. 

Já se extinguiram completamente 
as impurezas e o carma maléfico. 

Minha mente está profundamente serena 
e pronta para receber a orientação de Deus. 

Deus, concretizai o meu desejo. 
Minha oração já foi ouvida. 

Obrigado, Deus “. 
 Do livro: Minhas Orações - Masaharu Taniguchi 

 

Caro Presidente, em nossas ALs tudo se inicia na mente do 
Presidente.  Neste mês, vamos mentalizar:  “Vamos divulgar 
a Seicho-No-Ie para o maior número de homens de nossa 
cidade, e para isso vamos realizar uma Reunião Específica 
Para Homens. Deus Muito Obrigado. Meus desejos já foram 
atendidos.  Todos os meus planos já foram concretizados. 
Muito obrigado ! “ 
 

Para ver na Internet e na TV  
 

Site da Regional SP-Campinas: www.snispcampinas.org.br 
 
Site da Fraternidade da Regional SP-Campinas com matérias 
e todas as edições do Jornal do Fraterno:  

www.snispcampinas.org.br/fraternidade 
 

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.  
  
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. Santa Genebra   
13080-580      CAMPINAS – S.P.  

 
 
 

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

Fraternidade da Regional SP-Campinas 
Responsável:  Prel. José Carlos Gonçalves 
Editor Chefe:  Prel. Plinio Yoshio Suguinoshita 
              (plinio.mail@hmail.com ) 
Coordenador Executivo: Div. José Victor Rodrigues Jr.  
                                      (victorrodriguesjr@gmail.com ) 

 

Colaboraram nesta edição: Prel. José Carlos Gonçalves, L.I. 
Marcelo da Silva, Div. Carlos Heikô Kuniyoshi, Preletor 
Reynaldo João Milani Filho Muito obrigado ! 
 


