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PA LAVRAS  DO  PRESIDENTE  DA  FEDERAÇÃO 

 Senhores Presidentes, Divulgadores e Líderes da Associação Fraternidade, iniciamos um novo ano e com ele novas 

reflexões e projetos de vida. Convido-os a estudarem a mensagem do novo Presidente, Prof. Luiz Hideo Tamaro, inserida na 

revista “Fonte de Luz” deste mês de janeiro/2010. Neste momento renascemos para um ano de luz e de realizações. Vamos dar o 

nosso melhor, na certeza de que o Pai já se orgulha de nós, pois, juntos vamos fazer uma Fraternidade melhor do que já está. Sinto 

o amor de todos os Senhores, no afã de levar ao maior número de pessoas, a Verdade Homem-Filho de Deus. 

 Reverenciemos o Deus interior do nosso Presidente quando se expressa: “... que neste ano a voz de Deus seja a 

parte mais importante de nosso dia.”. 

 Deus se expressará, com certeza, através da voz dos senhores e, por isso, eu também os reverencio. 

 Muito, muito Obrigado pela dedicação e amor que os senhores devotam a Seicho-No-Ie. 

 FELIZ 2010. 

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

 

AGENDÃO DO FRATERNO 2010 
 

Calendário de eventos prioritários *: 

 

06/02 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 

21/02 Seminário do Sucesso Regional, em Limeira/SP 

06/03 Reunião de Presidentes e Divulgadores, da 

Regional SP-Campinas 

28/03 Curso para Formação de Líderes, com a 

Presidente da SNI Profa. Marie Murakami na Sub-

Sede em São Paulo 

10/04 Reunião de Presidentes e Divulgadores, da 

Regional SP-Campinas 

11/04 54ª Festividade do Santuário Hoozo, em 

Ibiúna/SP 

1-2/05 SEMINÁRIO DO SUCESSO, com a orientação da 

Prela. Leonor Ichikawa em Ibiúna/SP 

08/05 Reunião de Presidentes e Divulgadores, da 

Regional SP-Campinas 

05/06 Reunião de Presidentes e Divulgadores, da 

Regional SP-Campinas 

06/06 SEMINÁRIO DA LUZ 2010, com a orientação da 

Presidente da SNI Profa. Marie Murakami 

03/07 Reunião de Presidentes e Divulgadores, da 

Regional SP-Campinas 

17/07 Festa Julina, da Regional SP-Campinas 

01/08 Curso para Formação de Líderes, com o Prel. 

Heitor Miyazaki na Sub-Sede em São Paulo 

07/08 Reunião de Presidentes e Divulgadores, da 

Regional SP-Campinas 

14/08 SEMINÁRIO DO SUCESSO DA REGIONAL SP-

CAMPINAS, em Campinas/SP 

04/09 Reunião de Presidentes e Divulgadores, da 

Regional SP-Campinas 

11/09 Seminário do Sucesso Regional, em Itatiba/SP 

02/10 Reunião de Presidentes e Divulgadores, da 

Regional SP-Campinas 

23/10 SEMINÁRIO DO SUCESSO, com a orientação da 

Presidente da Fraternidade Prof. Luiz Tamaru em 

Ibiúna/SP 

06/11 Reunião de Presidentes e Divulgadores, da 

Regional SP-Campinas 

13/11 Seminário do Sucesso Regional, em 

Indaiatuba/SP 

21/11 Curso para Formação de Líderes, com a Prof. 

Yoshio Mukai na Sub-Sede em São Paulo 

04/12 Reunião de Presidentes e Divulgadores, da 

Regional SP-Campinas 
* programação sujeita a alterações 

 

Próxima Reunião de Presidentes 

 A primeira reunião do ano de 2010 será no dia 

06/02/2010 às 8h30 na Regional SP-Campinas. 

 

Parabéns para vocês ! 

 

Aniversariantes de Dezembro: 

Parabéns aos Presidentes que comemoraram seu 

aniversário em Dezembro. Desejamos muita saúde, paz e 

prosperidade para nossos amigos: 

Presidentes de ALs: 

23/11 – JAIR BAPTISTA DE SOUZA  

07/12 - ERALDO PEREIRA DE SOUZA 

24/12 - ADELINO ISSAO MIZUSHIMA 

15/12 - PEDRO CÉLIO RIBEIRO MARTINS 

Divulgadores: 

25/12 – Ademilson Natal Martins  

23/12 – Jose Augusto Mendes do Amaral 

15/12 – Luiz Antonio Nascimento 

30/12 – Paulo Donizetti Bertaci 

26/12 – Milton Croda 

29/12 – Telmo Lopes 

05/12 – Jair Correa 

17/12 – Ercio Carlos de Lima 

31/12 - Alberto Jose dos Santos 
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PAINEL FRATERNIDADE 
 

Lembretes importantes 

Para reflexão de início de ano 
 

“Faça da sua MISSÃO SAGRADA uma sagrada missão de 

vida, em benefício da humanidade.” 

 

“As revistas da Seicho-No-Ie, não são simples revistas, e 

sim, manifestações do pensamento divino, impregnados de 

vibrações de amor, que salvam e iluminam quem as lê, com o 

coração. Distribua-as com convicção e sentirá o amor do 

Mestre.” 

 

“Decida-se agora a participar de corpo e alma, na nossa 

FRATERNIDADE, e sentirá desde já, a emoção de ver o 

mundo manifestando a luz, pois você é a própria luz.” 

 

“Este não é um mundo de retadatários. Caminhemos juntos à 

frente do movimento. Quem fica para trás, só receberá a 

“sombra” de quem está na frente. Manifeste o líder que você 

é, na sua Associação Local.” 

 

“Agendem-se, Limeira nos espera em 21/02. Façamos 

caravanas em todas as Associações Locais e retribuam ao 

Mestre, em atitudes, a gratidão de conhecermos esse 

ensinamento. Vamos divulgá-lo, e mais ainda, vivê-lo.” 

 

 

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 )  

 

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 ! 


