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PA LAVRAS  DO  PRESIDENTE  DA  FEDERAÇÃO 

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

 O ensinamento da Seicho-No-Ie, quando praticado com verdadeiro Amor, produz resultados fantásticos. Todos 

nós o vivenciamos e somos seus “Divulgadores”, independentemente do título ou da posição que ocupamos na organização. 

 No dia sete de fevereiro passado foi realizado na Sede Central, em São Paulo, o primeiro curso para Divulgadores 

da Seicho-No-Ie, promovido por todas as organizações, em conjunto. Foi um verdadeiro sucesso, pois, o foco central foi a 

atividade, a postura e a importância do Divulgador no nosso movimento, bem como as suas atividades nas Associações Locais. 

 Em homenagem a essas pessoas, que não medem esforços para o “despertar espiritual” de todos nós, lhes 

dedicamos essa edição, com artigos especiais, e, para conhecimento de quantos lerem esta edição do “Jornal do Fraterno”, 

transcrevemos o 1º. Artigo do Regulamento do Divulgador da Seicho-No-Ie do Brasil: 

 “Artigo 1º. O Divulgador da Seicho-No-Ie, é aquele que procura ativamente praticar e divulgar os ensinamentos 

da Seicho-No-Ie através de sua dedicação e amor, e se empenha de corpo e alma ao Movimento de Iluminação da Humanidade, 

contribuindo dessa forma para a concretização do paraíso terrestre.” 

 Dessa forma, se formos fazer uma análise mais profunda desse artigo, verificaremos o quanto é importante 

aquele que faz dessa atividade, a atividade maior da sua Vida. 

 Parabéns Divulgadores, contamos e necessitamos de sua presença e dos seus préstimos na nova Federeção 

Fraternidade, PARABÉNS ! 

 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 *: 

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 

 Nossa próxima reunião será no dia 10/04/2010 às 

8h30 na Regional SP-Campinas. Até lá !!! 

 

 

Parabéns para vocês ! 

 

Aniversariantes de Fevereiro: 

 

Parabéns aos dirigentes que comemoraram seu 

aniversário em Fevereiro. Desejamos muita saúde, paz e 

prosperidade para nossos amigos: 

Presidentes de ALs: 

01/02 - Marcelo Gonçalves de Lima  
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10/02 - Carlos Heikô Kuniyoshi  

28/02 - Marcelo da Silva 

 

PAINEL FRATERNIDADE 
 

O que é SERVIR verdadeiramente ? 

 

O verbo SERVIR, com o significado de “trabalhar em 

benefício ao próximo” é uma palavra muito positiva. 

A ganância é o antônimo do sentimento de servir. 

O Lar se torna harmonioso quando há esse 

sentimento de servir. 

Para que a sociedade se torna um mundo agradável 

de viver, é preciso que as pessoas tenham o sentimento de 

servir ao próximo. 

Quem tem verdadeiro sentimento de servir ao 

próximo deve ignorar as posições hierárquicas e praticar 

gentileza igualmente a todas as pessoas. 

Servir ao próximo não se sacrificar por ninguém, é a 

sintonização da mente com o mundo de Deus. 

Grandioso é o trabalho efetuado pelo sentimento de 

gratidão. 

Os senhores devem relatar suas experiências, isso é 

o quanto prosperaram em seus negócios e como conseguiram 

restabelecer a saúde ao despertar o sentimento de gratidão, 

e dessa forma devem orientar os outros para uma fé correta 

e verdadeira, cooperando com Deus na Sua divina tarefa de 

salvar a humanidade, 
Fonte: Convite a Prosperidade, vol. 1 

 

Todos podem ser tornar LÍDERES 

 

 Se você pensa em realizar um grande empreendimento 

é preciso que você adquira a capacidade de formar uma 

organização. As 4 trilhões de células do corpo humano 

funcionam perfeitamente formando um corpo orgânico com 

funções psicológicas, porque existe por trás delas um “gênio 

em organização” extremamente hábil denominado DEUS, que 

é de fato um “gênio em organização” extremamente 

habilidoso. 

 A organização empresarial e social é constituída 

através da distribuição adequada de pessoas com habilidade 

em postos adequados. Assim sendo, é preciso que adquiramos 

a capacidade de descobrir a habilidade e a personalidade das 

pessoas, e mediante isso definir em que posto colocar “esta 

personalidade”, ou aquela “habilidade”. 

 Mas como adquirir tal sabedoria em organização? 

 Não resta dúvida que se trata de um dom com o qual 

as pessoas já nascem; todavia, sendo o Homem Filho de 

Deus, “gênio em organização”, praticando sempre a 

MEDITAÇÃO SHINSOKAN e tornando-se “um” com Deus, 

naturalmente ser-nos-á concedida por Ele a “sabedoria de 

um gênio em organização”. 
Fonte: Manual do Divulgador da Seicho-No-Ie 

 

SEJA UM LIDER ! 

 

O Ser humano se sente feliz quando é reconhecido e 

elogiado, e sua vontade de servir aumenta ainda mais. 

Quem deseja ser um líder deve saber elogiar. 

Quem mais perdoa é que se tornará um grande líder. 

Quem mais ama é que se tornará um grande líder. 

Quem se dedica mais é que se tornará um grande 

líder. 

Quem consegue louvar mais torna-se-á um grande 

líder. 

As pessoas aglomeram-se em torno daquele que tem 

mais a oferecer, tal como formigas ao redor de alimentos 

doces. 
Fonte: Leva avante a sua Vida 

 

Qual a função do DIVULGADOR ? 

 

O Divulgador da Seicho-No-Ie como integrante da 

Associação Local da Regional da área onde reside, tem como 

principal função auxiliar o Presidente dessa Associação 

Local, promovendo o crescimento da mesma, sob orientação 

direta do Presidente da Associação Local e orientação final 

dos membros do Conselho Doutrinário Organizacional 

Regional (CDOR), podendo assim, assumir cargo na diretoria 

local, dedicando-se na propulsão do Seminário da Luz, nas 

reuniões de vizinhança, nas visitas de bênçãos, no aumento 

de contribuintes da Missão Sagrada, de leitores e assinantes 

das revistas da Seicho-No-Ie, de leitores dos Livros 

Sagrados da Seicho-No-Ie e de associados da Organização. 

Fonte: Regulamento do Divulgador da Seicho-No-Ie do Brasil 

 

A Missão Especial  

 

O fato de você ter nascido sabre a face da Terra 

como filho de Deus, não é, de forma alguma sem significado. 

Você veio com uma missão especial. Ter uma missão 

significa que lhe foi incumbida uma “responsabilidade 

espiritual”. 

Você veio a este mundo com a missão de realizar 

Deus na face da Terra. Sendo Deus o Amor, você deve 

manifestar o Amor. 

“Servir ao próximo com Amor é manifestar DEUS !” 
Fonte: Convite a Prosperidade, vol. 1 

 

O que merece ATENÇÃO do DIVULGADOR no 

cumprimento de sua missão ? 

 

a) O Divulgador da Seicho-No-Ie transmite o 

ensinamento da Seicho-No-Ie como um ato de 

reconhecimento e amor em retribuição às graças recebidas, 

mas ainda não é Preletor e nem o substitui. Aconselha-se ao 

Divulgador, em caso de incerteza às perguntas ou consultas 

recebidas, esclarecê-las através de um Preletor para 

respondê-las adequadamente; 

b) Poderá realizar a prática da Meditação Shinsokan 

juntamente com os adeptos, após estudar com atenção os 

livros “A Verdade da Vida, vol. 8” e “Explicações detalhadas 

sobre a Meditação Shinsokan”, de autoria do Mestre 

Masaharu Taniguchi; 

c) Na Associação Local e nas Reuniões de Vizinhança, 

o Divulgador da Seicho-No-Ie, por não ser Preletor, não faz 

palestras, mas transmite sua fé através de RELATOS de 

suas próprias experiências e/ou através de estudos das 

Revistas e Livros da Seicho-No-Ie. 
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d) O Divulgador estando no cargo de Presidente de 

uma Associação Local poderá realizar a “ Cerimônia de 

Consagração da Missão Sagrada” de sua Associação Local, 

conforme programa; 

e) O Divulgador está apto a realizar a Prática de 

Oração da Visita de Benção, Prática Recitativa “Imagem 

Verdadeira, Harmonia e Perfeição” conforme programa. Para 

realizar esta prática o Divulgador deve estar fortalecido 

espiritualmente através da Meditação Shinsokan, leitura das 

Sutras Sagradas e livros da Seicho-No-Ie. 

Fonte: Regulamento do Divulgador da Seicho-No-Ie do Brasil 

  

Valorizar o TEMPO é valorizar a VIDA 

  

 A Vida, no mundo do fenômeno, desenrola-se através 

do decurso do tempo. Com o decorrer do tempo, a Vida 

também vai passando. Aquele que não valoriza o tempo passa 

a vida em vão. Será que nós estamos valorizando realmente o 

tempo ? 

 Como o tempo é uma coisa invisível que se consome 

mesmo não sendo utilizado, tendemos a desperdiçá-lo. A 

Ciência Econômica da Seicho-No-Ie, segundo a qual "não 

utilizar é o mesmo que desperdiçar, quanto mais se usa, mais 

se multiplica", torna-se ainda mais válida quando se refere 

ao tempo. 

 Mesmo que tentemos encaixar ou engarrafar o tempo, 

ela se esvai e desaparece. Não adianta ficarmos preocupados 

pensando em como valorizar o tempo, pois só nos sentiremos 

irritados e aflitos. A fórmula mais eficiente de valorizar o 

tempo é pôr a idéia em prática imediatamente. É não deixar 

para depois o que deve ser feito agora.  

 Deixando para depois o que deve ser feito agora, 

sentiremos um peso em nossa consciência durante todo o 

tempo em que estivermos fugindo do dever. A ação não é 

sofrimento, mas o peso na consciência o é.  Não há coisa mais 

tola do que ser indolente.  

 A vida que valoriza o "agora", a vida que valoriza cada 

momento e cada situação, a vida que valoriza o "agora 

concreto"- isto é viver a Vida que transcende o tempo. 

 Quem vive o "agora que transcende o tempo" é aquele 

que vive sempre. Quem vive na indolência é aquele que está 

sempre morrendo.  
Fonte: Masaharu Taniguchi, A Verdade da Vida, vol. 37, pag. 64-65. 

 

Coordenadoria de Divulgadores 

 

 Caros amigos Divulgadores da Seicho-no-Ie, 

reverências muito obrigado. 

 É com muita alegria e com grande expectativa que 

aguardo os senhores, todos os primeiros sábados de cada 

mês, para o nosso Encontro de Divulgadores, que se realiza 

paralelamente à reunião de presidentes da Fraternidade, às 

9:00h, na Regional SP/Campinas. 

 Aos divulgadores que participam, o meu muito 

obrigado e voltem sempre; aos que ainda não participaram, 

eu afirmo que vale a pena participar. Os assuntos discutidos 

em estilo “mesa redonda” são de grande importância, pois 

esclarecem de forma simples como deve ser a atuação dos 

divulgadores nas associações locais. A reunião ocorre de 

forma descontraída e todos podem participar fazendo 

perguntas, comentando ou dando sugestões. Mais uma vez, 

digo que vale a pena participar. Participem!!! 

 O divulgador é tão importante para o Movimento de 

Iluminação da Humanidade, assim como o sangue é 

importante para os órgãos do corpo. Se o sangue parar, o 

corpo morre; se o divulgador parar, o crescimento da 

Seicho-no-Ie pára. Com certeza desejamos que esse sagrado 

Ensinamento se expanda cada vez mais nesse planeta, não é 

mesmo? 

 Venham e tragam os amigos de sua AL. 

 Muito obrigado. S U C E S S O   ! ! ! ! ! 

 Preletor Marcelo da Silva 

 

URGENTE!!! Indicação de Novos Divulgadores 

 Os 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. 

Qual a razão da Secho-No-Ie existir? 

Qual a razão dos senhores terem sentido a vontade 

de estarem aqui? 

Com certeza irão descobrir a razão quando abrirem 

totalmente seus corações para a Verdade única - "Vocês são 

Filhos de Deus", acreditem e divulguem isso para todas as 

pessoas. 

A evolução espiritual dos senhores fez com que 

acordassem primeiro da ilusão fenomênica, por isso são os 

responsáveis por chamá-los desse sono profundo. 

Por isso são chamados divulgadores da Secho-No-Ie 

( nomeados ou não) terem a tarefa de divulgar as revistas, 

visita de benção, forma humana, missão sagrada, seminários 

e outras ferramentas. Podem ter a certeza, fazendo isto 

constantemente o sentimento de satisfação dos senhores 

será tão grande que conseguirão solucionar todos os 

obstáculos que aparecerem em suas vidas na mais perfeita 

tranqüilidade, pois os senhores não estarão mais sozinhos e 

sim conscientes de que eu e o outro somos um. 

Obrigado pelos senhores existirem, obrigado pela 

oportunidade que me deram, obrigado mestre Masaharu 

Taniguchi. 

Até o mês que vem.Div. Carlos Heikô Kuniyoshi, 

e-mail:  chkuniyoshi@hotmail.com  

 

NOTAS GERAIS 
 

Dia da Seicho-No-Ie em Campinas/SP 

 

Comemoramos a promulgação da Lei no. 13.778 

institui o Dia da Seicho-No-Ie, em Campinas, a ser 

comemorado todo dia 1 de Março. O projeto foi da autoria 

do Sr. vereador Arly de Lara e neste ano a comemoração foi 

feita no plenário da Câmara Municipal de Campinas, com 

representantes municipais e representantes da Regional SP-

Campinas. 
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Novas cadeiras na Regional 

 

O CDOR da Regional SP-Campinas aprovou uma 

campanha para aquisição de cadeiras para a Regional. 

Solicitamos a participação de todos na aquisição e doação 

das mesmas. O custo unitário é de R$130,00 cada e os 

interessados em contribuir e voluntários podem procurar os 

representantes da Fraternidade. 

 

Estudos para Exame de Preletores 

 

No próximo dia 20/03 inicia-se às 09:00h na 

Regional SP-Campinas as reuniões de estudos para 

preparação dos divulgadores de nossas ALs aos Exames para 

Preletor da Sede Central. Inscrevam-se e participem. 

 

Músicas da Seicho-No-Ie 

 

As músicas listadas abaixo estão liberadas para 

serem entoadas em atividades da Seicho-No-Ie. Lembramos 

aos Srs. Presidentes e Dirigentes que  todas as palestras 

devem ser precedidas sempre de um hino sagrado ou música 

da Seicho-No-Ie. 

Músicas liberadas: 

- A Vida fala mais alto 

- Mundo Ideal é você quem faz 

- É tempo de alegria 

- Anjinho amado 

- Renascer para toda vida 

- Andeis em amor 

- Jovens casados 

- A AJSI é ouro 

 

Campanha PRÓ-NATAL 2009 

 

Agradecemos e parabenizamos todas as pessoas que 

colaboraram na Campanha Pró-Natalo 2009, onde foram 

arrecadados R$ 5.324,84 e repassados para as seguintes 

entidades: 
CAPEC – Casa de apoio a pessoa com câncer-Campinas R$700,00 

Desafio Jovem – Itatiba    R$1000,00 

Casa de Repouso Orquídea – Sumaré   R$600,00 

Casa Transitória “Flavio Zacchi” – Itapira  R$600,00 

Casa Velinhos de São Pedro – São Pedro  R$600,00 

Grupo Caminhar – Campinas    R$800,00 

AAB – Associação de Assistência Bem-Me-Quer – Campinas 

     R$1.024,84 

 

Está se aproximando ! 

 

54ª FESTIVIDADE DO SANTUÁRIO HOOZO DO BRASIL 

26ªCERIMÔNIA NO MONUMENTO DOS ANJINHOS 

ANÔNIMOS 

11 de Abril de 2010 - 09:00 às 14:30 

 

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 quanto 

no espiritual, milhares de pessoas e almas. Uma festa onde 

podemos dedicar a nossa gratidão àqueles que vieram antes 

de nós. 

 Ajudem a iluminar ainda mais a vida de todos neste 

planeta divulgando este eventos sagrados em suas 

Associações Locais ! 
 

Programa Seicho-No-Ie na TV agora pode ser visto na 

Internet a qualquer hora 

 

Através do site oficial da Seicho-No-Ie do Brasil é 

possível agora assistir pela Internet, a qualquer hora e lugar,  

os programas da Seicho-No-Ie na TV, inclusive aqueles que 

já foram transmitidos 

Acessem: www.sni.org.br 
 

Ciclos e Módulos 
 

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” 

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.  

                                      ( victorrodriguesjr@gmail.com ) 

 

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

Kuniyoshi, Muito obrigado ! 


