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PALAVRAS DO PRESIDENTE DA  FEDERAÇÃO 
 Senhores Presidentes, Divulgadores e Líderes da Associação Fraternidade, Muito Obrigado ! 
 Primeiramente parabenizo a todos os que estiveram no Curso de Formação de Líderes, na sub-sede, em 28/03 
passado. Desejo que as reflexões sobre os ensinamentos recebidos se tornem luzes a nos guiar no “Caminho” que escolhemos para 
nossas vidas. Registramos o nosso Muito Obrigado a todos que de alguma forma ou outra se empenharam e trabalharam para que 
pudéssemos levar homens nesse curso e assim ajudá-los a terem uma melhor visão a respeito das atividades da FRATERNIDADE. 
Muito Obrigado ! 
 As eleições de Presidentes para a próxima gestão foram feitas e, para nossa satisfação e orgulho da 
FRATERNIDADE, todos os Presidentes eleitos ( os novos e os reeleitos ), manifestaram e mostraram entusiasmo e muita vontade 
de trabalhar, no sentido de fazerem cada vez mais, da FRATERNIDADE, uma organização coesa, disciplinada, alegre, unida e 
próspera, a fim de que ela atinja cada vez mais os objetivos de Deus e do Mestre Masaharu Taniguchi, aqui na Terra. Parabéns a 
todos os Presidentes, pois todos já sabem que  “o que deve fazer o dedicado a Iluminação” é só trabalhar e reverenciar o 
centro. 
 Estamos as portas da Festividade do Santuário Hozoo, e toda movimentação, tanto na organização de caravanas 
como na de divulgação do evento, nos leva a pensar e refletir sobre os nossos antepassados e entes queridos. Sabemos que eles 
não morreram e que a morte não existe. Isso nos conforta, mas sentimos a suas ausências e muita saudades. As lembranças que 
nos vêem a mente nos fazem chorar; que choremos então, mas que depois levantemos a cabeça e nos ergamos para a Vida Eterna 
de Deus em nós, e que disciplinemos a nossa mente, desenvolvamos as nossas percepções de espíritos imortais e nos adestremos na 
arte da gratidão e reverências à eles, por tudo o que somos e do que seremos. A Vida dos nossos antepassados pulsa em nós e 
devemos sublimá-la com Amor e Respeito a cada instante da nossa jornada. Nós da FRATERNIDADE, desejamos que todos os 
Fraternos se unam e, unidos, mostremos aos nossos antepassados e entes queridos, que somos dignos da Vida que eles e Deus nos 
legaram. 
 Muito, Muito Obrigado e até o próximo mês, abraço a todos carinhosamente, 
 Preletor José Carlos Gonçalves, Presidente da Federação Fraternidade da Regional SP-Campinas. 

 

AGENDA DO FRATERNO 2010 
 
Calendário de eventos prioritários *: 
21/04 Seminário Esperança e Fé, orientadores: Prel. 

Eleonor S. K. Sato, Prel. Carlos Alberto da Silva, 
Prel. Arnaldo Alves da Silva, na Regional SP-
Campinas 

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. Será uma reunião muito 
especial. Veja quadro ao lado. 

05/06 Reunião de Presidentes e Divulgadores, da 
Regional SP-Campinas 

 
06/06 SEMINÁRIO DA LUZ - REGIONAL SP-

CAMPINAS 2010, no Ginásio de Esportes de 
Valinhos, com a orientação da 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 ( Participação da Regional SP-Campinas ) 

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 08/05/2010 às 
8h30 na Regional SP-Campinas. Convidamos todos os 
atuais Presidentes e também os Presidentes eleitos para 
a nova gestão, bem como todos os nossos queridos 
Divulgadores para participarem desta reunião que será 
muito especial !  
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Parabéns para vocês ! 
 
Aniversariantes de Março: 

Parabéns aos dirigentes que comemoraram seu 
aniversário em Março. Desejamos muita saúde, paz e 
prosperidade para nossos amigos: 
Presidentes de ALs: 

11/03 – Duílio Gonçalves Sant’Ana 
22/03 – Odair José Carlos Mosca 
 

PAINEL FRATERNIDADE 
 

Festividades do Santuário Hoozo 2010 
 
 Agradecemos a todos os dirigentes da Fraternidade 
pela dedicação e empenho durante a campanha deste ano. 
Com certeza todos fizeram o máximo possível novamente.  
 Ao encerrarmos esta campanha, gostaríamos de 
solicitar que os registros não utilizados sejam devolvidos ao 
Prel. Sergio Pelarin até o final deste mês. Caso houver algum 
acerto pendente, solicitamos faze-lo diretamente nas bancas 
da Regional SP-Campinas, que serão instaladas em Ibiúna no 
dia das Festividades.  
 

Seminário da Luz  2010 
Seminário da Luz: 

onde muitos são chamados e todos são escolhidos! 
“Todos os anos cerca de 40 mil pessoas participam dos 
seminários da luz que ocorrem nas Regionais da Seicho-No-
Ie do Brasil. 
 São eventos de grande porte, onde você conhece a 
força do magnífico ensinamento Homem-Filho-de-Deus. Você 
aprende a dominar as leis mentais e descobre, na prática, 
que quando os olhos se voltam para a luz todos os caminhos 
se abrem. 
 Famílias se reestruturam, vidas profissionais se 
reerguem e a saúde se restabelece com a simples 
participação nesse encontro em que palestras e orações 
promovem uma verdadeira revolução interior. “ Fonte: Site 
da SNI 
 No próximo dia 6 de Junho será realizado no Ginásio 
de Esportes de Valinhos o Seminário da Luz 2.010 da 
Regional SP-Campinas, sob a orientação da Profa. Marie 
Murakami.  
 Solicitamos a máxima colaboração de todos os 
dirigentes da Fraternidade, para que possamos divulgar este 
importante evento para o maior número de pessoas, 
especialmente aquelas que ainda não conhecem esta 
maravilhosa Filosofia.  
 Todos os membros do CDOR da Regional SP-
Campinas estão a disposição dos Srs. Presidentes de ALs 
para auxiliá-los na divulgação do evento, ministrando 
palestras em suas ALs, durante os meses de Abril e Maio, 
enfocando a importância do Seminário da Luz 2010. 
 Os membros do CDOR continuam trabalhando 
intensamente nos preparativos deste grandioso Seminário. E 
contam com a colaboração de todos os dirigentes nas 
diversas atividades de apoio que farão parte do evento. Os 
Presidentes que desejarem mais convites, ou que gostariam 
de acertar os convites já divulgados,  solicitamos contatar o 
Prel. Sergio Pelarin.  
 

Coordenadoria de Divulgadores 
 
Caros amigos fraternos da Regional SP/Campinas, 

reverências, muito obrigado. 
Ser divulgador é ser o "motor propulsor" que leva o 

movimento da Seicho-No-Ie adiante. Tivemos a grata 
presença de 13 divulgadores no Encontro de Divulgadores 
realizado na Regional SP-Campinas no dia 6 de março de 
2010, onde discorremos sobre o tema "ser divulgador". 

Todos participaram de forma alegre e descontraída 
num ambiente de harmonia, paz e fraternidade. Nessas 
reuniões, trocamos idéias sobre nossas experiências dentro 
de nossas respectivas ALs. 

Saibam que em todas as reuniões mensais de 
presidentes, realizamos em paralelo o “Encontro de 
Divulgadores”. 

Caro amigo divulgador, participe conosco e traga 
mais um amigo de sua AL, mesmo que ele ainda não seja um 
divulgador. Tenho certeza que será uma experiência 
fantástica devido a dinâmica com que é realizada a reunião. 
O Mestre Masaharu Taniguchi conta conosco para que esse 
maravilhoso Ensinamento atinja um número cada vez maior 
de pessoas. Participe. Estamos aguardando sua honrosa 
presença. 

Muito obrigado e SUCESSO!!!! 
Preletor Marcelo da Silva 

 
Departamento de Divulgação de Livros e Revistas 

 
Srs. Presidentes e Líderes da Seicho-No-Ie, na 

Regional SP-Campinas, Bom dia, muito obrigado, 
Gostaria de solicitar aos senhores que se tornassem 

os coordenadores de suas respectivas associações na área 
de divulgação de Livros e Revistas,  

Pois só tomando a atitude de coordenar e aumentar 
as cotas de revistas, divulgar livros e visita de benção é que 
os Srs. sentirão a verdadeira missão com que vieram a este 
mundo, que é, tornar a vida das pessoas valiosas procurando 
fazê-las sentir a mesma alegria que os senhores sentem por 
terem conhecido a Seicho-No-Ie. 

O terreno para nós desbravarmos ainda é virgem e 
temos todo o mundo para divulgar os ensinamentos da 
Seicho-No-Ie. Imagine uma Verdade chegando num local 
onde nunca experimentaram o sabor da Verdadeira 
Harmonia. 

Em minha opinião, temos insistentemente que 
mostrar, apontar e indicar até que as pessoas experimentem 
e sintam sobre o que estamos falando, pois no início pode 
parecer difícil indicar o infinito através do finito, mas o 
invisível se tornará visível a partir do momento que eles 
experimentarem. 

Mas nós, líderes, convictos desta Verdade nunca 
esmoreceremos em nossos objetivos, aconteça o que 
acontecer. 

Conto com os senhores e se tiverem alguma dúvida 
sobre como divulgar revistas, livros e visita de benção 
estarei à disposição. 

Muito Obrigado, 
Div. Carlos Heikô Kuniyoshi,   
e-mail:  chkuniyoshi@hotmail.com  
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Curso de Formação de Líderes 2010 

 
 Aconteceu no último dia 28/03/2010 na Sub-Sede 
em São Paulo o primeiro Curso para Formação de Líderes do 
ano. A Federação Fraternidade agradece a todas as ALs pelo 
empenho em participar e assim formar o maior número de 
líderes em suas associações. 
 Da Regional SP-Campinas tivemos a participação de 
56 homens vindos de 21 ALs: 

ITATIBA  9 
VALINHOS  6 
INDAIATUBA  5 
CENTRAL  4 
ITAPIRA  3 
PIRACICABA  3 
NOVA EUROPA  3 
RIO CLARO  3 
SUMARÉ  3 
CHAPADÃO  3 
AMPARO  2 
ITU   2 
JUNDIAI  2 
AMERICANA  1 
CAMPO LP. PAULISTA 1 
CASTELO BRANCO 1 
JAGUARIÚNA   1 
JD. AMAZONAS  1 
JD. IPIRANGA  1 
NOVA ODESSA  1 
VILA UNIÃO  1 

 
Nosso MUITO OBRIGADO pelo esforço de todos ! 
 
  
 À pedido da coordenação do Curso para Formação de 
Líderes na Sede Central, visando colher subsídios e 
sugestões para os próximos Cursos, solicitamos a todos os 
participantes do ultimo curso, enviarem-nos um registro de 
suas impressões e sugestões, bem como um relato resultante 
de uma reflexão sobre a sua participação no curso. Muito 
obrigado pela sua colaboração ! 
 

Departamento de Caravanas  
 
 Além de agradecemos aos participantes do Curso de 
Formação de Líderes, gostaríamos de agradecer ao 
Divulgador Paulo Floriano de Toledo pelo seu amor e 
dedicação na organização das caravanas de participantes da 
Fraternidade de Campinas.  Trabalhando em perfeita 
harmonia com sua esposa D. Amélia Vaz, coordenadora das 
caravanas de Seminários Gerais da Regional SP-Campinas, 
Paulinho é um verdadeiro motor de nossas caravanas.  Muito 
obrigado !  Os dirigentes que desejarem contata-los, o 
telefone do Paulinho  e da D. Amélia é  (19) 3029-4855 
 
 

Departamento de Casais da Seicho-No-Ie 
 
 O Departamento de Casais da Seicho-No-Ie convida 
casais para participarem do 1.º Curso Nacional para 
Formação de Coordenadores de Reuniões de Casais, no dia 21 
de abril (feriado nacional), das 9hs as 16h30, na subsede 
(Jabaquara/SP). 

 Este curso é voltado para todos aqueles que querem 
conhecer, participar e atuar nas atividades do Departamento 
de Casais da Seicho-No-Ie. 
 Como orientadores teremos os Preletores Luis Hideo 
Tamaru,  Leonor Ichikawa,  Lilian Suzi Baffi Norimatsu, 
Alexandra Carolino Terceiro e Fernando Bianchi Rufino 
 A programação foi feita com muito carinho, de 
forma que todos os participantes possam renovar o seu 
casamento e ao mesmo tempo se preparem para promover 
atividades com casais!  Divulguem e participem com seus 
cônjuges! O custo do curso será R$ 20,00 por pessoa (R$ 
40,00, o casal). Será servido almoço no local e café da 
manhã.  
 A inscrição será feita no local das 7h30 as 8h45 
(este será também o horário do café da manhã).  Haverá uma 
comissão para ficar com as crianças. As confirmações 
precisam ser feitas até o dia 16 de abril. 
 

Meio Ambiente  
 
Seicho-No-Ie Do Brasil Fará Reflorestamento Em Parceria 
Com Sede Internacional 
 
 Uma área degradada de 500 hectares será adquirida 
para ser reflorestada pela SEICHO-NO-IE DO BRASIL. A 
compra será custeada com doações feitas por adeptos do 
Japão, onde uma campanha de arrecadação inicia no próximo 
mês de abril. Essa foi a notícia trazida em primeira mão pela 
Diretora-Presidente, professora Marie Murakami, durante a 
Cerimônia de Entrega da Certificação ISO 14.001, dia 7 de 
março último, no Salão Nobre da Sede Central. 
 
Carbono Zero – De volta do Japão, onde participou da 81ª 
Solenidade Comemorativa da Fundação da Seicho-No-Ie e 
Transmissão da Sagrada Tocha da Verdade ao Supremo 
Presidente da Seicho-No-Ie, a professora Marie explicou 
que a ação faz parte dos esforços da Sede Internacional em 
neutralizar a emissão de carbono de suas atividades, a 
chamada campanha Carbono Zero. 
 
 De mudança – Enquanto a sede brasileira da Seicho-
No-Ie faz sua parte de acordo com os caminhos apontados 
pela matriz, em Tóquio, esta desponta por suas iniciativas 
verdes. Depois de ser reconhecida pela Sede Mundial da 
ISO (Genebra, Suíça) como a primeira entidade do mundo 
religioso a obter a Certificação ISO 14.001, no ano 2000, a 
Seicho-No-Ie do Japão adquiriu uma área de 70 mil metros 
quadrados na Província de Yamanashi, na montanha de 
Yatsugatake, onde até 2012 será erguida nova sede 
administrativa sem uso de concreto, para onde serão 
transferidos todos os funcionários e rotinas.   
 
 Utilização de energia solar e de carros elétricos é 
dada como certa dentro desse processo. De acordo com 
edição recente do Jornal Enkwan editado pela Sede 
Internacional, o objetivo é “estabelecer um modo de viver 
com o mínimo de emissão de CO2” e “fazer com que os 
funcionários convivam com a natureza, respeitando-a e 
manifestando o Ensinamento da Seicho-No-Ie”.   (Fonte: Site 
da Sede Central ) 
 Para saber mais sobre outros artigos relacionados 
com o Meio Ambiente, acesse na Internet a página 
http://www.sni.org.br/meioambiente/ 
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 Relatos: Gostaríamos de receber relatos 
relacionados com o Meio Ambiente, reciclagem, re-utilização, 
economia de energia, uso de fontes alternativas de energia, 
etc. Favor encaminhar os relatos para o Prel. Plinio Y. 
Suguinoshita, pelo e-mail plisug@hotmail.com 
 
Módulos de Estudos e Ciclo da Prosperidade 

 
 Neste mês de Abril teremos a 2ª. reunião dos 
Módulos de Estudos e também do Ciclo da Prosperidade. 
Ainda é tempo para convidarmos novos participantes ! 
 Por favor, pedimos a ajuda de todos os senhores 
Dirigentes que continuem divulgando em suas ALs.  
 Divulgar estes cursos é contribuir para a formação 
de novos Líderes ! 
 

Missão Sagrada  
  
Quem pode se inscrever como membro da Missão Sagrada ? 
 A Missão Sagrada é constituída por pessoas 
maravilhosas que, devotando o coração, dedicam-se à 
Salvação da Humanidade, através da Seicho-No-Ie, que 
dinamicamente leva a Verdade  “Homem Filho de Deus, aos 
mais longínguos lugares deste País e do mundo, tornando 
inúmeras pessoas felizes todos os dias. 
 A campanha de expansão da Missão Sagrada 
consiste em estender essa felicidade a muitas pessoas, e 
está ligada ao Movimento de Salvação da Humanidade. Se 
nós próprios não sentirmos a alegria de ser membro da 
Missão Sagrada, não conseguiremos convencer outras 
pessoas.  
 Conhecendo o significado e a importância do membro 
da Missão Sagrada, sentiremos uma imensa alegria e 
gratidão. 
 
Podem se inscrever : 
- Pessoas Físicas e Jurídicas; 
- Todos os membros de uma família, parentes e amigos; 
- Bebê no ventre materno (escrever FILHO DE DEUS DE 
....escrever o nome da mãe ); 

- Metade da alma (pessoas que desejam encontrar a sua alma 
metade – escrever METADE DA ALMA DE ...... nome da 
pessoa que esta interessada ); 

- Empresas, indústrias, lojas, fazendas produtivas, escolas, 
etc. (que tenham nomes ); 

- Pessoas falecidas da família, amigos e conhecidos 
(categoria Santo Espiritual ). 

fonte: Manual da Missão Sagrada, pag. 20 e 44. 
 
 

Progredir Infinito 
 
 Os Presidentes podem receber os programas das 
“Reuniões do Progredir Infinito” no site da Associação 
Fraternidade. Basta  acessar a seguinte página:  
http://www.sni.org.br/fraternidade/dow.asp   
 Outros materiais, inclusive apostilas para dirigentes 
da Fraternidade estão disponíveis na referida página do site 
da Sede Central. Consultem.  

 
Para obter colaboradores 

 
“O homem sozinho, sem colaboradores, não faz nada. 

Por isso devemos agradecer aos colaboradores. Para obter 
bons colaboradores, pratique a Meditação Shinsokan todas 
as manhãs e mentalize que já existem esses colaboradores e 
agradeça. Porém, mesmo que haja colaboradores excelentes, 
se o momento não for propício, eles não se apresentarão. Ao 
orar, não se esqueça de mentalizar que surjam colaboradores 
no momento e no lugar propícios.  E, depois de orar, não 
rejeite as pessoas que o procurarem. Pode ser que entre elas 
estejam os colaboradores adequados a você. 

 
Deus, fazei com que apareçam  
os colaboradores necessários para mim, 
no momento e local propícios. 
Obrigado, Deus,  
por atender à minha oração. 
 
Ó Deus criador, enviai-me 
o(a) companheiro(a), o(a) colaborador(a), 
que está reservado(a) mim 
desde os primórdios dos tempos.” 
 

livro “Minhas Orações”,  pag. 177-8 
Masaharu Taniguchi 

 
 

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 ! 


