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PA LAVRAS  DO  PRESIDENTE  DA  FEDERAÇÃO 

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

 É com prazer e alegria que penso na nossa reunião de Presidentes e Líderes. Sinto-me comovido ao perceber que 

cada presidente de Associação Local exerce sua tarefa como uma verdadeira missão. A esse respeito, nos ensina o Mestre, em “... 

mas os que tiverem a missão de salvar o próximo, resplandecerão como as estrelas, sempre eternamente, e essa afirmação se 

aplica a pessoas como vocês, que se dedicam à obra dos apóstolos da iluminação.”. A obra é eterna e o trabalho contínuo. Nós o 

exercemos por um tempo e passamos o bastão para outro: o importante é continuarmos dentro do Movimento de Iluminação da 

Humanidade. 

 A eleição para presidentes de Associação Local está chegando. É preciso atenção e carinho para com ela. Muitos 

presidentes poderão se candidatar para mais uma gestão e outros não. 

 Vamos nos empenhar na preparação e continuidade de tudo o que for necessário, para que “a missão de salvar o 

próximo” não fique prejudicada e nem a Associação Local paralisada ou estagnada. 

 Peço vibração de alegria, motivação e discernimento, pois o que nos une é o sentimento do Amor, do Amor aos 

semelhantes, à Vida, a nós mesmos e a Deus-Pai. 

 Parabenizo, ainda, a todos pelos trabalhos das coordenadorias, dos grupos de estudos específicos para homens, 

dos que se empenham em manter e fazer mais forte o departamento de Formação de Líderes, dos grupos que estudam e preparam 

os seminários só para homens; enfim, agradeço a todos que se empenham em fazer faz Fraternidade, um ponto de luz, onde a 

Verdade possa brilhar com mais intensidade, mostrando-nos o quanto é gratificante saber e sentir, que somos filhos de Deus. 

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

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

 

AGENDÃO DO FRATERNO 2010 
 

Calendário de eventos prioritários *: 

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 

06/03/2010 às 8h30 na Regional SP-Campinas. 

 

Parabéns para vocês ! 

 

Aniversariantes de Janeiro: 

Parabéns aos dirigentes que comemoraram seu 

aniversário em Janeiro. Desejamos muita saúde, paz e 

prosperidade para nossos amigos: 

Presidentes de ALs: 

( Opa ! nenhum Presidente ainda em Janeiro ) 

 

Divulgadores: 

01/01 - Celso Massao Ishikawa 

03/01 – Valdir Ferreira dos Santos 
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12/01 – Luis Augusto Tezeli Donatoni 

13/01 - Rubens Montoya Junior 

14/01 - Nelson Gouveia 

18/01 – Pedro Luiz Fiori 

19/01 – Alexandre do Nascimento Mattos 

19/01 – Joao Batista Ciampolini 

19/01 - Jose Roberto S. de Araujo Silva 

20/01 - Sebastiao Laercio Pereira 

21/01 - Nelson Alves Ferreira 

22/01 - Lourival Francisco 

24/01 – Paulo de Souza Goncalves 

25/01 – Mario Barbosa 

28/01 – Decio Schwingel 

30/01 - Jose Luiz Tuckmantel 

 

 

PAINEL FRATERNIDADE 
 

ELEIÇÕES 2010 

 

 Senhores presidentes, 2010 é ano de eleição nas ALs. 

 Neste informativo vamos resumir as etapas 

necessárias para a harmoniosa condução deste processo 

pelos Presidentes em suas ALs, vejamos: 

 

 1-Fixar em local visível um Edital de Convocação 

para a eleição de sua AL, que pode ser feito conforme o 

modelo abaixo: 
“Edital de Convocação” 

O Presidente da Associação Local <nome da AL>, ligada à Regional 
SP-Campinas, Sr. <nome do presidente>, na execução de suas 
atribuições, convoca os membros ativos da Associação Fraternidade 
desta Associação Local, a comparecerem nesta sede no dia 
__/__/____, as __:__ h, para a realização da eleição de Presidente 
desta Associação Local. 
Este edital convoca ainda os Srs. candidatos ao cargo a expressarem 
suas intenções por escrito e entregues a Diretoria desta Associação 
Local deste que atendam aos requisitos necessários para o pleito. 

 

 Observação 1: O presidente da Associação Local deve 

assinar o edital. 

 Observação 2: Este edital deve ser afixado pelo 

menos 30 dias antes da data da eleição. 

 

 2-Informar a Federação Fraternidade da Regional 

SP-Campinas da data e hora da sua eleição para 

agendamento do representante que irá conduzir o 

processo eleitoral. 

 

 3-Receber dos candidatos suas intenções de 

candidatura por escrito e assinadas pelos mesmos, que 

poderá ser feita conforme o modelo: 
 

“Intenção de Candidatura a Presindente de Associação Local” 
Eu, <nome do candidato>, venho por meio desta demonstrar a 
intenção em me candidatar à Presidente desta Associação Local 
conforme “Edital de Convocação” publicado. 

 

 Observação: O candidato à presidência da Associação 

Local deve assinar a intenção. 

 São considerados membros ativos da Associação 

Fraternidade: 

 a) Missão Sagrada Dizimista ou superior; 

 b) retirar pelo menos 10 revistas mensais; 

 c) ser Divulgador diplomado; 

 d) ter menos de 65 anos completos; 

  

 Estes passos são anteriores ao dia da eleição, vejamos 

agora o que deve ser feito na data em que será realizada a 

eleição: 

 

 4- Documentação completa dos candidatos 

 Na eleição cada candidato deve ter em mãos: 

 a) Cópia do RG e CPF 

 b) Cópia do diploma de divulgador 

 c) 2 Fotos 3x4 

 d) Taxa de inscrição de R$ 5,00 

 

 5- Abertura do livro de presenças 

 Nesta data ao abrir o livro de presenças da 

Associação Local, deve-se constar claramente a data e a 

atividade como sendo “Eleição do Presidentes desta 

Associação Local” 

 

 6- Lavratura da ATA de eleição 

 O representante da Federação Fraternidade 

solicitará a participação de um Secretário que deverá 

preencher e assinar a ata modelo, enviada pela federação, 

conforme instruções. 

 Esta Ata deverá sair da reunião pronta, aprovada e 

assinada por TODOS OS PRESENTES. 

 

 7- Atualização de dados da Associação Local 

 O representante da Federação Fraternidade nesta 

data solicitará ao Secretário que preencha uma ficha 

cadastral específica, enviada pela federação, que conterá 

todos os dados atualizados da AL e do novo presidente. 

 

 Este lembrete serve para orientar os Srs. 

Presidentes na execução deste processo e quaisquer dúvidas 

podem ser sanadas entrando em contato direto com qualquer 

membro da Associação Fraternidade da Regional SP-

Campinas, ou com os coordenadores das eleições 2010: 

Div. Mário Suto ( mariosuto@yahoo.com.br ) 

Div. Victor Rodrigues Jr. ( victorrodriguesjr@gmail.com ) 

 

Coordenadoria de Divulgadores 

 

 Caros amigos divulgadores, antes de tudo, desejo 

externar todo o meu respeito e admiração pelo trabalho que 

vem sendo realizado pelos senhores. 

 Mais uma vez tenho esse espaço reservado, em nosso 

jornal, para renovar o convite aos senhores para 

participarem das reuniões do primeiro sábado na Regional. 

 Essa reunião vem sendo realizada em paralelo à 

reunião de presidentes de ALs. Aproveitando a 

oportunidade, me dirijo aos presidentes de Als para 

agradecê-los o fato de levarem seus divulgadores nas 

reuniões de divulgadores que são muito importantes para as 

próprias Als. 

 Desejoso de ver concretizado o ideal do Mestre 

Masaharu Taniguchi, que é expandir o Movimento de 
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Iluminação da Humanidade de modo que ele atinja em cheio o 

coração do maior número de pessoas possível, conto com a 

presença de todos em todo primeiro sábado do mês nas 

reuniões de presidentes de Als. 

 Vamos fazer desse ano o melhor ano de nossas vidas. 

 SUCESSO a todos !!! 

 Muito Obrigado, Preletor. 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. 

Obrigado por lerem este jornal que traz 

informações sobre o nosso trabalho do qual os senhores 

também fazem parte. 

Com um sentimento imenso de gratidão por vocês 

estarem trabalhando para este movimento e sempre 

almejando despertar cada vez mais tornando nossas vidas 

mais parecidas com o verdadeiro paraíso, peço aos senhores 

que nunca desistam de continuar avante, pois só assim 

poderemos lá no topo saborear a vista maravilhosa. 

Toda vez que sentirem algum desânimo,  façam pelo 

menos 10 mil muito obrigado por dia e conseguirá mudar o 

seu sentimento de tristeza para o de alegria e com certeza 

terá muitos relatos sobre a solução de todos os seus 

problemas e verá a maravilha desta Verdade que mestre 

Masaharu nos deixou. Isto que estou falando aos senhores é 

de coração e vivencio esta prática diariamente. 

Portanto façam cada um a sua parte e 

completaremos o que o Mestre iniciou. 

Divulguem revistas, visita de benção, forma humana, 

missão sagrada e todas as práticas que ajudarão pessoas a 

viverem de acordo com o mundo de Deus. 

Até a próxima edição, um grande abraço à todos os 

senhores. 

Div. Carlos Heikô Kuniyoshi, 

e-mail:  chkuniyoshi@hotmail.com  

 

Departamento de Casais 

 

Como atrair e manter adeptos nas Associações Locais 

 

As Associações Locais da Seicho-No-Ie consistem 

em organizações de pessoas unidas pelo ideal de amor ao 

próximo, unindo firmemente os participantes dentro de 

espírito de harmonia e reverência mútua. 

Para que as Als tenham “casa cheia” e cumpram sua 

missão de levar a Verdade para o maior número possível de 

pessoas, é preciso que exista um ambiente alegre, dinâmico, 

participativo e contagiante, onde são cultivados os laços de 

amizade. 

Segundo o Professor Seicho Taniguchi, “as 

Associações Locais não devem manter-se na mesma situação 

do ano anterior, e muito menos diminuir o enfraquecer. Se as 

ALs diminuírem ou enfraquecerem, não poderão ser 

chamadas de “Seicho-No-Ie” (lar do desenvolvimento), e sim 

“Suitai-No-Ie” (lar da decadência). As reuniões não devem 

se limitar à repetição do que vem sendo feito há anos. É 

preciso que apresentem progresso, mudança, evolução, ou 

seja, algo positivo, que revele a perfeição da Imagem 

Verdadeira. É necessário, pois, refletir a fundo sobre a 

natureza da Imagem Verdadeira”. 

Já o Mestre Masaharu Taniguchi afirma que “quando 

uma Associação Local não progride, ou que há poucas pessoas 

participantes, ou que são as mesmas pessoas de sempre que 

ali comparecem, é necessário fazer uma reflexão, para ver 

se não está faltando “emoção” nos dirigentes antigos.” 

Portanto, devemos fazer das nossas ALs um local agradável e 

acolhedor. O ambiente interno de uma AL é resultado da 

postura adotada pelos seus dirigentes. Segundo afirma o 

Mestre Masaharu Taniguchi, “a estagnação da Associação é, 

na verdade, estagnação da “mente” dos dirigentes. 

Precisamos nos “emocionar” muito mais. Acrescentemos mais 

originalidade. Para tornar a Associação mais vigorosa, 

tentemos todos os esforços. Não se pode pensar que, para 

obter grande êxito, seja necessário um grande fator 

decisivo. Com o acúmulo de pequenas iniciativas originais, 

tentativas e esforços, é que se alcança o grande êxito”. 

Sendo assim, não mediremos esforços para inovar e nos 

emocionar, para fazer nossas ALs cumprir a missão de levar 

a Verdade para os lares das pessoas. 

Assim sendo, apresentamos algumas sugestões para 

fortalecer cada vez mais as Associações Locais, atraindo as 

pessoas e motivando-as cada vez mais a participar das 

reuniões. 

Para iniciar, devemos ter em mente que uma 

Associação Local forte se concretiza com uma liderança 

igualmente forte. As ALs devem organizar reuniões mensais 

de diretoria, onde os líderes devem participar expondo suas 

opiniões construtivas, com espírito de harmonia e 

benevolência. Se a reunião não for conduzida de maneira a 

unir e a vivificar todos os participantes, não se poderá 

esperar bons resultados. Quando as pessoas discutem em 

tom áspero e agressivo, atacando os defeitos e as falhas uns 

dos outros, como se tentassem derrotar um partido 

adversário, o resultado é sempre negativo. (Sabedoria da 

Vida Cotidiana em 365 Preceitos, Vol. 1 – página 123). Não 

devemos nos esquecer de reservar um momento de oração e 

reflexão sobre algum texto da Verdade, de preferência 

sempre no início das reuniões. Uma vez fortalecida a 

diretoria da Associação Local, o próximo passo a ser seguido 

é proposição das atividades a serem implantadas e a 

distribuição das tarefas.  

Para atrair e manter adeptos paras as Associações 

Locais, não pode faltar na programação das ALs: 

• Visitas de bênçãos nos lares dos adeptos e seus 

familiares; 

• Divulgação de Revistas e Livros Sagrados da 

Seicho-No-Ie; 

• Caravanas para Seminários nas Academias ou na 

Regional; 

• Participação de cursos para Dirigentes promovidos 

pela Regional ou Sede Central; 

• Maratonas de leitura de Sutra Sagrada; 
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• Cerimônia de gratidão aos pioneiros da Associação 

Local; 

• Prática de Oferenda de Trabalho na Associação 

Local, Regional e comunidade: 

• Implantação ou fortalecimento de reuniões 

específicas para homens e para casais; 

• Conferências nas Associações Locais; 

• Organizar atividades sociais de integração entre os 

adeptos, tais como confraternizações em 

restaurantes, chácaras, etc.; 

• Incentivar o aprimoramento dos líderes da 

Associação Local; 

• Criar oportunidades de forma a incentivar a 

participação ativa das pessoas durante as reuniões, 

valorizando e capacitando novos líderes; 

• Fortalecer as reuniões do Domingo da Seicho-No-Ie 

em conjunto com as ALs das outras Federações, 

pois é a “reunião da família”, sendo a porta de 

entrada para novos adeptos; 

Não pode faltar durante as reuniões das ALs: 

• Amor, Alegria, Harmonia; 

• Estudo da Verdade; 

• Auxílio mútuo; 

• Ambiente agradável; 

• Inovar sem inventar; 

• Recepção com calor humano; 

• Atendimento por excelência às pessoas que estão 

chegando pela primeira vez. 

Aos líderes e dirigentes das Associações Locais não pode 

faltar: 

• Viver em conformidade com o “modus vivendi” da 

Seicho-No-Ie; 

• Viver em harmonia com o todo, mesmo quando parece 

haver desarmonia; 

• Comprometimento uns com os outros, e com o ideal 

da AL; 

• Colocar o plano de ação da Organização em ação; 

• Participação nas reuniões de diretoria; 

• Atenção com as metas da AL; 

• Saber ouvir e ser atencioso para com todas as 

pessoas, coisas e fatos;  

• Solicitar ajuda da Regional quando necessário. 

 

As sugestões apresentadas são apenas algumas idéias 

que poderão ser implementadas nas Associações Locais. Não 

podemos nos esquecer que “as dificuldades que surgem 

diante de nós são oportunidades que Deus nos dá para, 

através delas, extrairmos do nosso interior muito mais 

inteligência, muito mais força e muito mais amor”. (O Livro 

dos Jovens). Portanto, vamos incentivar nos nossos líderes e 

adeptos a liberdade para criar e inovar. 

Por fim, a missão de uma Associação Local é grandiosa! 

Todos aqueles que delas participam são pessoas escolhidas 

por Deus para conhecer e multiplicar a Verdade. Isto é 

motivo de muita alegria e satisfação. E como nos ensina 

nosso Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi “tudo que se faz 

com satisfação dá certo”. Por isso, vamos seguir em frente 

trabalhando pelas nossas Associações Locais com a gratidão 

pela oportunidade de sermos úteis ao maior número possível 

de pessoas. 

 

Quaisquer dúvidas entre em contato com o coordenador: 

Renato Muccillo, em renato@muccillo.net 

 

 

LEMBRETES GERAIS 
 

Ciclo de Estudos da Prosperidade 2010 

 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 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 

 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). 

 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 ! 

 

Expediente do “Jornal do Fraterno” 
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Editor:  Prel. Plinio Yoshio Suguinoshita 

              ( plisug@hotmail.com ) 
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