
                                                                                Jornal do Fraterno - Dezembro/2009                                                                 Pág. 1

Jornal do Fraterno 
F r a t e r n i d a d e :  G u i a n d o  o s  H o m e n s  e m  N o v o s  C a m i n h o s  d e  L U Z  

O  J o r n a l  d a s  B o a s  N o t í c i a s  p a r a  o s  F r a t e r n o s  d a  R e g i o n a l  S P - C a m p i n a s  
Ano 01 Edição no.  12 05 de Dezembro de 2009  Responsável:  Prel .  José  Carlos Gonçal ves  

Redação: Equipe Fraternidade da Regional SP-Campinas                                    www.snispcampinas.org.br 

PA LAVRAS  DO  PRESIDENTE  DA  FEDERAÇÃO 

 Senhores Presidentes, Divulgadores e Líderes da Associação Fraternidade, bom dia, muito obrigado, minhas 

reverências! 

 Estamos em clima de final de ano. Gostaríamos que o “Espírito de Natal” que é de esperança, paz, alegria, 

renovação de idéias e prosperidade, se instalasse no coração de todos e aí ficasse por todo o ano de 2010. Sabemos que temos 

condições para isso: basta praticarmos o ensinamento da Seicho-No-Ie. Jesus recomendou que nos amássemos, uns aos outros, e 

colocou o Amor como o grande roteiro da luz e vida para a humanidade. Não para ser praticado num dia, mas sim, todos os dias de 

nossas vidas. 

 A partir de agora aproveitemos cada momento para amar e renovar nossas energias e pensamentos que o sorriso, 

de cada instante, seja o manifestar do Amor que trazemos em nossas almas e que as palavras que proferimos reflitam sempre a 

Luz do Amor que somos desde a eternidade, e não duvidemos disso. 

 Agradecemos de todo coração à equipe editorial e todos os colaboradores, que trabalham incansavelmente para a 

criação e manutenção do “Jornal do Fraterno” e, através dele, aproveitamos para levar a toda a diretoria da Federação 

Fraternidade, aos nossos dirigentes e líderes e a todas as pessoas que nos ajudaram em nossas atividades, o nosso respeito, nossa 

gratidão e um abraço carinhoso. 

 Todos vocês fizeram uma fraternidade maior e mais bonita, Muito Obrigado! 

 2010 será um ano maravilhoso, pois teremos condições de manifestar o que aprendemos em 2009. 

 Após um rápido balanço e análise verificamos que crescemos muito. O nosso crescimento e aprendizado foram 

constantes e profundos. Falamos, contestamos e fomos contestados, andamos por vezes em ilusão, sem saber que pisávamos por 

estradas de luz e, mesmo assim, nos mantivemos firmes, pois o que nos sustentou e sustenta, foi a chama da união e da harmonia. 

Vivemos juntos e nos amparamos mutuamente. Realmente, 2009 foi um ano fantástico e 2010 será ainda melhor, pois já temos a 

experiência e provamos “o gosto” do Amor que vivenciamos sabendo o que ele proporcionar. 

 Levemos nossa alegria e entusiasmo pela Vida a todos os nossos familiares e amigos. 

 Manifestemos o que somos, pois somos Vida de Deus, e Deus é Amor, e não se impressionem em 2010, pois todos 

os que vivem Seicho-No-Ie são referências e exemplos de como viver bem e felizes. Somos felizes e prósperos e sabemos disso, 

somos harmoniosos, e também sabemos disso, e sabendo tudo isso temos certeza de que o Amor será constante em nossos dias e o 

ideal do Mestre estará mais próximo de se manifestar na Terra. 

 Feliz Natal de 2009 e um grandioso 2010, pois somos Amor e somos Fraternidade. 

 Muito Obrigado e até o próximo mês. 

 Reverências. 

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

 

AGENDA DO FRATERNO 
 

Calendário: 

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. 

09/01  Reunião de Presidentes e Divulgadores, da 

Regional SP-Campinas 

07/02  Curso para Divulgadores da Assoc. Fraternidade, 

na sub-sede em São Paulo, com o orientação do 

Preletor Fernando Onodera 

 

Próxima Reunião de Presidentes 

 A primeira reunião do ano de 2010 será no dia 

09/01/10 às 8h30 na Regional SP-Campinas. 

 

 

Parabéns para vocês ! 

 

Aniversariantes de Novembro: 

Parabéns aos Presidentes que comemoraram seu 

aniversário em Novembro. Desejamos muita saúde, paz e 

prosperidade para nossos amigos: 

Presidentes de ALs: 

23/11 – JAIR BAPTISTA DE SOUZA  

Divulgadores: 

06/11 – Ranulpho Bueno 

06/11 – Zilmar Antonio Castelli 

06/11 – Odetino Ribeiro de Queiroz 

10/11 – Adilson Aparecido Goncalves 

22/11 – Joao Martins 

22/11 – Paulo Jose de Oliveira 

25/11 – Jose Alves dos Santos 

25/11 – Ronaldo Sergio Mauerberg 

25/11 - Jose Victor Rodrigues Jr. 

29/11 – Aparecido Cesario Leao 
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PAINEL FRATERNIDADE 
 

 

Coordenadoria de Divulgadores 

 

 Senhores presidentes, divulgadores, preletores e 

adeptos reverências, muito obrigado. 

Em novembro de 2009 realizamos paralelamente à 

reunião de presidentes, o Encontro de Divulgadores. Essa 

atividade vem sendo realizada mensalmente e vem atraindo 

um número cada vez maior de participantes devido aos 

assuntos abordados e a dinâmica com que é realizada. A 

reunião é no estilo: mesa redonda, onde todos interagem 

dando sugestões, comentando, perguntando, etc. Na última 

reunião, o tema abordado foi "A verdadeira prosperidade". O 

tema das reuniões, geralmente fica a cargo dos 

participantes. Para dezembro, o tema sugerido foi "O Juízo 

Final". 

Participem. A presença dos senhores é muito 

importante. 

SUCESSO a todos.Prel. Marcelo da Silva  

 

Departamento de Divulgação de Livros e Revistas 

 

Bom dia, muito obrigado. 

Caros dirigentes, a importância da divulgação dos 

livros, revistas e visita de benção são muito importantes 

como os senhores já sabem e o fazem. 

Mas enquanto a humanidade estiver focada para o 

fenômeno temos a obrigação de divulgar cada vez mais esta 

verdade que salva almas, torna a vida harmoniosa, próspera,  

passando a entender e esclarecer muitas dúvidas sobre a 

vida que antes não tínhamos conhecimento. Tornando nossa 

vida mais completa e descobrindo a razão porque estamos 

aqui. 

Uma revista a mais que divulgamos faz a diferença 

não só para aquela pessoa, mas para toda sua família e 

antepassados, que às vezes passando por situações 

fenomênicas sem solução, volta-se para a luz, conhece a 

verdade, ilumina os antepassados e faz da sua vida um 

paraíso, portanto uma revista a mais divulgada faz a 

diferença sim e pensando desta forma nunca perca a 

oportunidade de divulgá-las. 

Um grande abraço e muito obrigado a todos vocês 

pelo empenho que tem dedicado a este movimento de 

iluminação da humanidade e que este fim de ano seja o 

melhor fim de ano de suas vidas. 

Desejos sinceros 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 )  
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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  

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 ! 
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Kuniyoshi, Muito obrigado ! 


