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PA LAVRAS  DO  PRESIDENTE  DA  FEDERAÇÃO 

 Senhores Presidentes, Divulgadores e Líderes da Associação Fraternidade, Bom Dia, Muito Obrigado ! 

 A mensagem deste mês eu envio à todos, como sempre, com muita gratidão por tudo o que os senhores fazem pela 

Fraternidade. Em especial, eu dirijo aos Srs. Presidentes, onde, primeiramente, parabenizando-os, pois a posição que ocupam foi 

lhes outorgada por Deus e isso já é o bastante para justificar a retribuição que os senhores dão ao movimento, em forma de 

desapego, dedicação e contribuição financeira e física, muito obrigado ! 

 Os Srs. sabem bem a atribuição que lhes cabem, mas peço licença para sugerir-lhes algo mais, para as reflexões e 

meditações, que com certeza os senhores já fazem: a) muitas vezes por falta de confiança em si mesmo, o líder ( Presidente ) 

deixa-se envolver por opiniões alheias, perdendo assim a visualização do objetivo maior, que é a iluminação espiritual de dos 

adeptos e o crescimento de sua AL; b) na direção da AL o líder ( Presidente ) não poderá perder de vista a motivação de todos que 

freqüentam a associação, devendo sempre observar e avaliar as necessidades dos seus colaboradores e incentivá-los sempre na 

compreensão e prática dos ensinamentos da Seicho-No-Ie, sendo necessário para isso praticar também, e aqui pergunto: o senhor 

já faz isso ? Se sim, parabéns, pois Deus confiou no senhor e o senhor não o desapontou; c) Estudar o seguinte: o verdadeiro 

insucesso reside em não tirarmos o devido proveito dos fatos para nosso desenvolvimento espiritual. Êxito e derrota são duas 

bandejas que retêm matérias-primas diferentes, mas que nos conduzem ao sublime aprendizado. 

 Estamos usando a sabedoria de Deus ou do pequeno e tirano ego ? 

 Se usarmos com mais freqüência a Sabedoria e o Amor de Deus, não tenham dúvida, o resultado será sempre 

satisfatório ! 

 Não percam de vista o Amor; não deixem de amar; não se permitam nessa tarefa abençoada, sentirem-se frios e 

desanimados. O Amor é o veículo divino por onde as inspirações e orientações de Deus chegam até nós. Se não amarmos as tarefas 

e responsabilidades recebidas de Deus, corremos o perigo de interromper o fluxo das energias sagradas e ficamos entregues a 

nós mesmos. 

 O trabalho do Presidente de uma AL da Fraternidade em nada resulta sem a força de Deus, pense nisso. 

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

 Preletor José Carlos Gonçalves, Presidente da Federação Fraternidade da Regional SP-Campinas. 

 

AGENDA DO FRATERNO 
 

Calendário: 

15/11  Seminário  Regional  do  Sucesso,  Orientadores: 

Preletora  Marlene  Castanheira  Gonçalves,  e  

Preletor José Moraes  Longo.  Temas:  “Harmonia  

Familiar  Como Base do Sucesso”, “A Chave do 

Sucesso Está Em Suas Mãos”.  Local: Salão Nobre 

do Colégio Regente Feijó, sito a Rua dos Andradas, 

412, Centro, Itu. das 13h00 às  16h30. Para mais  

informações:  Div. Wagner  L.  Camargo,  tel.  (011) 

4013-1726 / 4022-2004. 

29/11 Curso para Formação de Líderes da Associação 

Fraternidade, orientadores:  Luiz  Hideo  Tamaru, 

Yutaka Yokoyama, na sub-sede. Juntamente com 

todos os queridos  Presidentes,  visualizamos  uma  

grandiosa caravana partindo de todas as A.L.s de 

nossa Regional rumo a este maravilhoso encontro 

de grandes Líderes.   

05/12 Reunião de Divulgadores da Regional SP-Campinas. 

Reunião mensal, no mesmo dia da reunião de 

Presidentes de ALs, com atividades e palestras 

para a 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, às 8h30. 

06/12  Primeira Conferência Para Casais, na Regional SP-

Campinas, das 14h às 19h. Orientadores: Prel. 

Marie Murakami, e Prel. Fernando Bianchi Rufino. 

Temas: “Como Fazer Para Manifestar Um Lar 

Harmonioso”, “Para Quem Quer Fazer o Outro 

Feliz e Ser Feliz“, “Conhecendo a Metade da 

Alma”. Organizado pelo Departamento dos Jovens 

Casados. Contribuição: R$15,00 antecipado, R$ 

25,00 no dia do seminário. 

 

Próxima Reunião de Presidentes 

 A próxima reunião será no dia 5/12/09 às 8h30 na 

Regional SP-Campinas. 

 

ATENÇÃO: Esta será uma reunião especial para todos os 

Presidentes, Dirigentes e Divulgadores das ALs 

Fraternidade da nossa regional, onde debateremos os 

planos e ações para o ano de 2010. 

 

Curso para formação de Líderes da Associação 

Fraternidade 

 

 Será realizado no dia 29 de novembro de 2009, na 

Sub-Sede da Seicho-No-Ie em São Paulo o último curso 

para formação de líderes deste ano. Pedimos aos Srs. 
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Presidentes e Divulgadores que participem e divulguem 

este evento em suas ALs com grande alegria. 

 

 

Parabéns para vocês ! 

 

Aniversariantes de Outubro: 

Parabéns aos Presidentes que comemoraram seu 

aniversário em Outubro. Desejamos muita saúde, paz e 

prosperidade para nossos amigos: 

Presidentes de ALs: 

09/10 – JAYR SILVA 

17/10 – ANTONIO LUIS RUBIN 

17/10 – JOCELINO ZANOTELLO 

Divulgadores: 

21/10 – Vicente de Paula Azevedo 

24/10 – Jose Luis Ribeiro da Costa 

22/10 – Osvaldo Rondina 

30/10 – Raimundo Barbosa de Almeida 

23/10 – Carlos Alberto Medina � P� rio 

22/10 – Sisso Toma 

12/10 – Abdon da Costa Lima 

18/10 – Arno Mura 

05/10 – Luiz Roberto Amaral Varreto 

 

PAINEL FRATERNIDADE 
 

Conheça a Política Ambiental da Seicho-No-Ie do Brasil: 

1- Manter um Sistema de Gestão Ambiental, para 

assegurar o atendimento aos requisitos legais e a outros 

requisitos, em suas atividades de divulgação dos 

ensinamentos da Seicho-No- Ie; 

2- Promover a utilização otimizada de recursos 

energéticos; 

3- Gerenciar os resíduos emanados de suas 

atividades, minimizando a sua geração e otimizando a 

reciclagem dos mesmos; 

4- Buscar a melhoria contínua do desempenho 

ambiental em suas atividades, para a prevenção da poluição, 

aplicando tecnologia economicamente viável; 

5- Promover a conscientização e o envolvimento dos 

seus empregados, contratados, subcontratados e dos 

adeptos que trabalham ou freqüentam suas instalações, para 

que atuem de forma ambientalmente correta. 

 

Sobre o Meio – Ambiente, pense nisso:  

 

A Sabedoria Latente Divina do Ser Humano 

 

Este mundo é repleto de sabedoria, amor, Vida, 

provisão e harmonia de Deus. Nós, que nascemos neste 

mundo de Deus, somos todos filhos de Deus. Portanto, somos 

originalmente repletos de saúde e recebemos do Pai tudo o 

que nos é necessário. Existem pessoas que não acreditam 

nisso e contestam: “Mas o fato é que sofrimentos e doenças 

existem, e podemos presenciá-los”. Dizem também que, 

muitas vezes, vêem infortúnios e desgraças diante de si; e 

que a pobreza as atormenta realmente, sob a forma de 

cobradores impiedosos. Tais pessoas argumentam: “Vocês 

recomendam pensar que existe um mundo perfeito e 

harmonioso aqui e agora, que somos saudáveis e prósperos 

desde o princípio, mas é impossível pensar desse modo”. Que 

tipo de mentalização devemos fazer quando não conseguimos 

crer na perfeição original? Devemos mentalizar ou 

pronunciar energicamente as seguintes palavras: “Não 

admito a existência desta doença (ou outros infortúnios). Eu 

o expulso do meu mundo, e ele deixa de existir”. Suponhamos 

que você, neste momento, esteja com dor de dente; mesmo 

que tente afirmar mentalmente que não está com dor de 

dente, acha que está mentindo e não consegue sentir 

realmente que a dor não existe. Nesse caso, o que você deve 

fazer? Poderá mentalizar ou proferir categoricamente as 

seguintes palavras: “Não admito a existência da dor de 

dente. Agora, a dor de dente deixa de existir”. Essa, porém, 

é uma “maneira dualística” de admitir o bem, porque, em 

primeiro lugar, reconhece a existência do mal (“Estou com 

dor de dente”) e só então tenta-se negá-la. O verdadeiro 

despertar é aquele em que, mesmo no auge da dor, consegue-

se compreender que ela não existe. Pensar em sanar a dor de 

dente depois de reconhecer a sua existência é uma postura 

mental dualística. Quando a pessoa não consegue abandonar 

a visão de mundo segundo a qual o bem e o mal se confrontam 

incessantemente, recorre à “maneira dualística” de admitir o 

bem que consiste em reconhecer primeiro o mal ou a dor e 

depois procurar expulsá-los. 

Muitas vezes, é possível sentir o sofrimento 

abrandar quando se procura trazê-lo à tona e expulsá-lo 

expressando-o verbalmente. No verão, muitas pessoas se 

queixam: “Ufa! Que calor!”. Se eles afirmassem que o “tempo 

está agradável” em vez de reclamar tanto do calor, talvez se 

sentissem melhor. Mas, às vezes, dizer repetidamente “Que 

calor! Que calor!” é um instinto natural de afastar o calor. 

Se bem que as pessoas ao redor podem incomodar-se ao 

ouvir essas queixas, pois, influenciadas pelo poder da 

palavra, sentem mais calor, enquanto o próprio queixoso se 

sente um pouco aliviado. O carma do pensamento apaga-se 

após manifestar-se concretamente. Assim, o carma do 

pensamento “Que calor!” se desfaz ao ser manifestado 

verbalmente. É como tirar algo quente e deixar esfriar. Por 

outro lado, pode-se também repetir a afirmação de que o 

“tempo está agradável”, o que terá o mesmo resultado de 

jogar água fria em algo quente. Pelo fato de ser mais eficaz, 

a Seicho-No-Ie prefere esse método. Dizer “Que calor!” 

quando sente calor é como deixar escapar o vapor e 

contribuir para diminuir a sensação de calor. Portanto, agir 

assim não é ruim para a própria pessoa. Mas o poder da 

palavra influi nas pessoas ao redor e, às vezes, cria situações 

complicadas que trazem resultados ruins. A “fórmula” da 

Seicho-No-Ie consiste no seguinte: mesmo no calor, não 

dizer que está calor e afirmar que o tempo está agradável e, 

desse modo, mudar a disposição de espírito. Com isso, pode-

se sentir realmente uma sensação agradável. Em suma, 

trata-se de eliminar da mente a idéia de “calor escaldante”. 

Ou seja, é direcionar a mente para o pensamento iluminador. 

Mesmo nas horas sombrias, devemos afirmar que vemos a 

claridade, e mesmo sentindo dor, devemos dizer que 

sentimo-nos bem, para mudar o estado mental com o poder 

da palavra. Com isso, a sensação sombria acaba dando lugar à 

boa disposição, e a dor é substituída pela sensação 

agradável. 
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Do livro Kōfuku no Genri (ainda não editado em 

português; tít. prov.: Princípio Básico da Felicidade), pp. 126-

129 

 

Coordenadoria de Divulgadores 

 

 Srs. Presidentes de Als, reverências, muito 

obrigado. O Departamento de Divulgadores da Federação 

Fraternidade tem realizado todos os meses reuniões com os 

divulgadores, paralelamente a reunião de presidentes. 

Agradeço a participação dos divulgadores que até 

agora participaram e quero reforçar o convite para que mais 

divulgadores participem. As reuniões tem como objetivo o 

esclarecimento de dúvidas de variados assuntos, num estilo 

mesa redonda, onde todos participam de forma alegre e 

descontraída. Na reunião de setembro, foi discorrido sobre 

o tema “Prosperidade” e foi esclarecido o papel do 

divulgador dentro da AL em relação ao conhecimento do 

tema. 

Sr. DIVULGADOR, vale a pena participar!!! Dêem-

nos a honra de vossa presença nas próximas reuniões. 

Estamos abertos a sugestões. Muito obrigado. 

SUCESSO a todos!!! 

Prel. Marcelo da Silva  

 

Departamento de Divulgação de Livros e Revistas 

 

Bom dia, muito obrigado. 

Livro lançamento – Verdade da Vida vol. 20 ( 

continuação autobiografia do Mestre Masaharu até a sua 

iluminação e obras poéticas). 

Presidentes não se esqueçam de adquirir o livro 

lançamento e divulgar em suas ALs – mínimo por associação 6 

livros. 

Estás querendo prosperar mais em sua vida, divulgue 

mais revistas para o maior número possível de pessoas e 

entenderá esta lei que não vemos, mas a experimentamos 

quando se colocada em prática – dás e receberás. 

Visita de Benção – não se esqueçam de sempre 

oferecer em suas ALs a visita de benção às pessoas, oração 

que salva almas e despertam para a Verdade. 

Desejo a todos os senhores que aprofundem cada 

vez mais neste ensinamento, aproveitem todas as 

oportunidades que surgirem para se praticar o que 

aprendemos na Seicho-no-ie e levantem-se firmes e 

conscientes desta Verdade e façam o Paraíso aonde quer que 

estejam. 

Sinceros desejos do divulgador Carlos H. Kuniyoshi. 

e-mail:  chkuniyoshi@hotmail.com  

 

 

LEMBRETES GERAIS 
 

Ciclo de Estudos da Prosperidade 2010 

 Destinado especialmente  aos  Empresários,  

Executivos, Profissionais Liberais Autônomos, 

Empreendedores Individuais, enfim, a todas as pessoas que 

desejam um melhor embasamento espiritual para enriquecer 

a sua vida profissional e empresarial com a filosofia 

positivista da Seicho-No-Ie. 

 Os participantes dos Ciclos de Estudos da 

Prosperidade tomam contato com os fundamentos da 

verdadeira Prosperidade desde as primeiras aulas, na 

companhia de profissionais que atuam em diversas áreas de 

trabalho. É realizado em Hotel dotado de excelente infra-

estrutura. As aulas são todas apostiladas. Além dessas 

vantagens, todos adquirem um dos principais pré-requisitos  

necessários para a candidatura aos exames para Preletor 

e/ou Líder da Iluminação da Seicho-No-Ie. Em Campinas, é 

realizado no quarto sábado de cada mês, e em Jundiaí, Mogi 

Mirim e Rio Claro aos domingos, uma vez por mês.  A Carga 

horária do Ciclo é de 52 horas. 

 O Ciclo Campinas dispõe de uma sala de aula infantil, 

direcionando e treinando as crianças no pensamento positivo. 

O custo anual do Ciclo Campinas é de R$ 700,00. Inscrições 

já estão abertas, facilitados em 13 vezes de R$ 54,00. 

 Informações mais detalhadas sobre locais, dias e 

descontos de pagamentos podem ser obtidas na Regional SP-

Campinas pelo tel. 19-3251-7234, ou também pelos tel. 3241-

1408 (Jocely), 3241-3570 (Vanda ), e 3305-8147 (Marly). 

 

Módulos De Estudos 2010 

 Destinado aos adeptos e simpatizantes que desejam 

aprofundar seus conhecimentos sobre a doutrina e os 

fundamentos organizacionais da Seicho-No-Ie. 

 Destina-se também à preparação formal de novos 

Dirigentes da Seicho-No-Ie, na forma das normas vigentes, 

e também para os Preletores, Dirigentes, Divulgadores, que 

desejam continuar a prática do estudo dos ensinamentos da 

Seicho-No-Ie sob a ótica da adequação da orientação aos 

adeptos nos tempos atuais. 

 Paralelamente, haverá Reuniões para Crianças e 

Juvenis, sob orientação de monitores da Seicho-No-Ie. 

Contribuição anual: R$ 150,00, parcelável em até 5 vezes, 

mais R$ 10,00 pela Apostila. Início: 6 de Março/10 às 13h00. 

Outras datas: 10/04; 08/05; 03/07; 07/08; 04/09; 02/10 e 

06/11 (prova final). A formação nos Módulos de Estudos é 

um dos principais pré-requisitos para os interessados em 

habilitarem-se a prestar exames para Preletor e/ou Líder da 

Iluminação. Aos Preletores recém nomeados, esta é uma 

oportunidade imperdível para a revisão de seus 

conhecimentos e reforçar sua convicção de Filhos de Deus 

Perfeitos, preparadíssimos para orientar outros Filhos de 

Deus.  

 As pessoas que ainda não decidiram tornar-se 

Preletores, mas que desejam aprofundar seus conhecimentos 

sobre a doutrina da Seicho-No-Ie também encontram nos 

Módulos de Estudos um excelente fonte para o seu 

aperfeiçoamento pessoal. Os interessados em participar do 

curso na sede da Regional SP-Campinas devem contatar a 

coordenação pelo telefone 19-3251-7234, ou com a Diretoria 

de todas as Associações Locais. Para os interessados em 

participar das aulas no Núcleo Limeira, Av. Maria Buzolin, 

383, podem obter mais informações pelo tel. 19–3451-3064 

(Limeira), com Ana Maria Rizzo, ou 19–3422-7909 com Darci 

Nieivas ( Piracicaba )  

 

Festividade do Santuário Hoozo 2010 

 A Festividade do Santuário Hoozo, que ocorre todos 

os anos na Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna- 

SP, é um grandioso evento que reúne tanto no mundo terreno 
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quanto no espiritual, milhares de pessoas e almas. Uma festa 

onde podemos dedicar a nossa gratidão a aqueles que vieram 

antes de nós. 

 Por que devemos orar para nossos antepassados? 

 Existem espíritos que ainda não alcançaram a 

iluminação e continuam presos às sensações da vida terrena; 

eles sentem fome, dor, carência etc. Devemos ajudá-los 

oferecendo-lhes o que necessitam. Realizar cerimônias em 

memória dos antepassados em conformidade com a religião 

tradicional da família é um meio de proporcionar-lhes paz e 

conforto. É dessa forma que o mestre Masaharu Taniguchi 

esclarece sobre o significado da Cerimônia em Memória dos 

Antepassados. Explicando melhor, um espírito que se 

conscientizou da Verdade e atingiu o estado de liberdade 

absoluta não tem necessidade de receber orações. Mas é um 

procedimento correto seus descendentes oferecerem a 

leitura da sutra sagrada a esse espírito desperto, com o 

sentimento de gratidão a ele. Assim, o espírito assimilará 

essas palavras da Verdade e se aprimorará, libertando-se 

ainda mais. Portanto, devemos oferecer aos antepassados a 

leitura da sutra sagrada com sentimento de respeito e 

gratidão. 

 O QUE É REGISTRO ESPIRITUAL E ONDE 

ADQUIRÍ-LO? 

 Registro Espiritual é um impresso criado 

especificamente para essa atividade.Nele se escreve o nome 

da pessoa falecida, ou o sobrenome da família, ou o do 

anjinho abortado. O Registro Espiritual pode ser adquirido 

nas Associações Locais, ou nas Regionais da Seicho-No-Ie, 

inclusive na Academia de Ibiúna no dia do evento. 

 Quem pode ser inscrito no Registro Espiritual? 

 Todos aqueles que já faleceram podem ser inseridos 

no Registro Espiritual especialmente para a Festividade do 

Santuário Hoozo: parentes (pais, irmãos, tios, primos, 

sobrinhos, avós etc.), vizinhos, conhecidos, ex-colegas de 

escola, trabalho, clube,patronos de cidades, de escolas e de 

ruas e autoridades civis,militares, por exemplo, assim como 

suas respectivas famílias.  

 

Anote aí ! 

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 

 

O Domingo da Seicho-No-Ie 

 O “Domingo da Seicho-No-Ie” é uma grande 

porta, principalmente para os novos participantes da 

Seicho-No-Ie. É uma oportunidade para a família se 

reunir, compartilhando momentos especiais como 

palestras com temas que tratam de prosperidade, 

harmonia familiar, saúde etc. 

 Se sua AL ainda não desenvolve atividades do 

Domingo da Seicho-No-Ie decida por esta atitude de 

amor ao próximo e fale com a diretoria da 

Fraternidade para saber como iniciar. 

 

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  

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 os  e  em i s so 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.  

 

Agradecimentos 

 Agradecemos aos Presidentes e Divulgadores que nos 

escreveram ou telefonaram, manifestando-se sobre o Jornal 

do Fraterno. Muito Obrigado ! 

Oração para a concretização dos desejos  

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 

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

Kuniyoshi, Muito obrigado ! 


