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PA LAVRAS  DO  PRESIDENTE  DA  FEDERAÇÃO 

 Srs. Presidentes e Líderes da Associação Fraternidade, bom dia, muito obrigado ! 

 A Vida é um presente de Deus e devemos aproveitar cada instante para vivificá-la. A nossa Regional vive 

momentos de luz e esperanças em mais realizações e progressos. Foram feitas todas as eleições em todas as Associações Locais e 

devemos receber os novos Presidentes com alegria e muita reverência. A posse oficial se dará em 01/06/2010 e estamos cientes e 

orgulhosos do trabalho consciente dos atuais presidentes que fizeram de tudo o que puderam, e, por isso, admiramos e 

respeitamos. Entretanto, a vida sempre pede licença para evoluir e buscar, a cada minuto, manifestar a perfeição e a sabedoria de 

Deus e, assim sendo, os futuros presidentes terão a oportunidade da Vida, para expressar o sucesso que acreditam ser o amor que 

os faz viver. 

 Como incentivo as suas futuras tarefas, pedimos licença para transmitir o que o Mestre Masaharu Taniguchi nos 

ensina no “Livro dos Jovens”, pg. 133 e 134: “Este caminho que conduz ao objetivo denomina-se “persistência”. Uma pessoa 

persistente não recua por mais duro que seja a derrota, por maiores que sejam os obstáculos e as dificuldades que tenha de 

enfrentar. Entre os que venceram na Vida, não há quem não tenha enfrentado algum tipo de dificuldade. O que os levou à vitória 

foi sua persistência. Ao invés de deixarem abater pelas dificuldades eles as consideraram como “esmeris” que servem para polir a 

alma, e através delas se fortalecerem.” 

 Que em suas atividades usem de sabedoria e amor, paciência e tolerância e que bem conduzam as suas 

Associações Locais, não esquecendo nunca da reverência ao Centro e à Organização. Que vivam e vibrem Seicho-No-Ie em todos 

os dias de suas vidas. 

 Convocamos todos os fraternos para se empenharem na divulgação e na formação de caravanas para o Seminário 

da Luz, do próximo dia 06 de Junho. Contamos com todos vocês. 

 Abraços 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 *: 

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 

19/06 Seminário para Casais, em Ibiúna, com os 

Preletores: Sonia Regina dos Santos Hyppólito, 

Leide Ribeiro de Castro, Fernando Bianchi Rufino e 

Alexandra Gonzalez Gomes Carolino Terceiro. 

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 05/06/2010 às 

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

 

Parabéns para vocês ! 

 

Aniversariantes de Abril: 

Parabéns aos dirigentes que comemoraram seu 

aniversário em Abril. Desejamos muita saúde, paz e 

prosperidade para nossos amigos: 

Presidentes de ALs: 

11/04 – Aparecido Lopes 

21/04 – Donizetti Aparecido Sierra 

22/04 – Ricardo Zoadelli 
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28/04 - Nilson Ismael Torres 

29/04 - Henrique Cesar de Almeida Rochetti 

30/04 – Maurício Guerreiro 

 

P A I N E L      F R A T E R N I D A D E 
 

Coordenadoria de Divulgadores 

 

Caros amigo divulgador da Seicho-No-Ie, é com 

muita alegria e gratidão que agradeço ao senhor pela 

participação em nosso "Encontro de Divulgadores" que é 

realizado paralelamente à reunião de presidentes de ALs, 

todos os primeiros sábados na nossa Regional SP/Campinas. 

No mês de Abril tivemos uma reunião muito alegre e 

descontraída com o tema "Harmonia Familiar". Houve muita 

troca de boas idéias e relatos de experiência maravilhosos. 

Mais uma vez convido os senhores para participarem 

sempre de nossos "Encontros de Divulgadores". Venha à 

Regional com o seu presidente, traga um amigo e participe 

conosco, Vale a pena ! 

"A sorte não vem de fora. Nós próprios criamos 

nossas oportunidades." ( Masaharu Taniguchi ) 

Não deixe as boas oportunidades da vida passarem 

despercebidas. Estou aguardando-o novamente. 

Muitas felicidades ! SUCESSO ! ! ! ! !  

Preletor Marcelo da Silva 

e-mail: infinitaprovisao@itelefonica.com.br 

 

Departamento de Divulgação de Livros e Revistas 

 

Bom dia, muito obrigado. 

Entrando agora no mês de maio, não nos esqueçamos 

do Dia das Mães que se comemora este mês. Para quem tem 

sua mãe ainda neste mundo e mãe espiritual (sogra), mande 

um lindo buquê de flores acompanhado de um livro da SNI e 

para aqueles que não têm mais suas mamães aqui neste 

mundo, ofereça-lhe a leitura da Sutra Sagrada Chuva de 

Néctar da Verdade especialmente para ela nesta data. Não 

esquecendo-nos da origem, nossa vida só tende a melhorar. 

Não esquecendo-nos ainda que para quem seja casado e têm 

filhos, sua esposa é mãe também, portanto faça o mesmo. 

Uma observação que ouvimos em um seminário da 

Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna: o mestre 

Masaharu Taniguchi teve o apoio total da professora Teruko 

Taniguchi em sua jornada de divulgação desta Verdade, onde 

percorriam a cidade divulgando revistas acomodadas em seu 

carrinho de bebê, não medindo esforços, convictos de serem 

filhos de Deus e procurando não perder nenhuma 

oportunidade para mostrar o Caminho Verdadeiro da Vida ao 

maior número possível de pessoas.  

Conseguiram assim provar a um grande número de 

pessoas praticantes dos ensinamentos que esta Verdade é 

um Fato, independentes do número de pessoas que ainda não 

a conhecem. 

E com esta mensagem de Dia das Mães, que os 

senhores ofereçam as suas respectivas Mães a gratidão 

eterna por estarem aqui e terem a oportunidade de conhecer 

este ensinamento maravilhoso, o qual muda vidas para o 

melhor em todos os sentidos. 

Não se esqueçam, divulguem cada vez mais livros, 

revistas e visita de benção ajudando a transformar este 

Fato em concretização material. 

Até o mês que vem e obrigado pela atenção. 

chkuniyoshi@hotmail.com   

Div. Carlos Heikô Kuniyoshi, fone 3278-3193. 

e-mail:  chkuniyoshi@hotmail.com  

 

Departamento de Casais 

 

Os papéis do homem e da mulher no lar 

A compatibilidade ou a incompatibilidade entre um 

homem e uma mulher dependem da atitude mental deles. Se 

ambos se empenharem sinceramente em relacionar-se 

harmoniosamente, a compatibilidade se estabelecerá 

naturalmente (A Verdade da Vida Vol. 13, p. 160). 

Na vida familiar de um lar da Seicho-No-Ie, no 

projeto de um lar feliz, na formação de um lar iluminado, o 

mais importante de tudo é que cada um dos cônjuges 

respeite a personalidade do outro. Respeitar a personalidade 

de alguém significa ver a Imagem Verdadeira dela, que é um 

ser feito à Imagem e Semelhança de Deus (A Verdade da 

Vida Vol. 14, p. 103). 

Marido e mulher são “originariamente” uma só alma. 

A vida conjugal deve partir dessa Verdade Fundamental. 

Deve-se iniciar o casamento a partir da consciência de 

igualdade entre Marido e Mulher. 

Se o casal tiver uma idéia errônea da igualdade 

(homem-mulher), acabarão ocorrendo conflitos no lar. É 

errônea a idéia de igualdade entre o homem e a mulher que 

não leve em consideração os dons e atributos peculiares a 

cada um. 

É necessário conhecer a Verdade que o homem e a 

mulher “são intrinsecamente iguais”, mas diferentes quanto 

aos dons e atributos. (Nova Visão do Casamento, p. 32 a 37). 

É inútil declarar igualdade de direitos, ignorando 

essa diferença, pois ela não funciona para as leis que regem 

o mundo fenomênico. É preciso que quem nasceu homem 

desenvolva suas características masculinas, e quem nasceu 

mulher conserve as características femininas (Revista Pomba 

Branca, out/97, p. 21). 

No livro Felicidade da Mulher, 13ª edição, o Prof. 

Masaharu Taniguchi afirma: 

“Deus não os teria criado homem e mulher se fosse 

para dar-lhes dons iguais”. 

“Cada sexo possui aptidões próprias, impossíveis de 

serem desempenhadas pelo outro sexo”. 

“A igualdade do homem e da mulher consiste em a 

mulher ter o direito de ser mulher, assim como o homem tem 

o direito de ser homem, e dessa forma honrarem-se 

reciprocamente”. 

Portanto, não se deve confundir missão do homem 

com missão da mulher: “Homem e mulher são iguais, mas são 

diferentes quanto aos dons, características e 

peculiaridades” (Felicidade da Mulher, p. 21 a 36). 

O homem é elemento positivo. A mulher é elemento 

negativo. O elemento positivo é o que se expõe, e o negativo 

é sombra, o que se oculta. Em japonês, existe o termo 

kakushidokoro, que designa o órgão sexual feminino e que 

significa “lugar oculto”. As características masculinas e 
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femininas já estão expressas no formato dos órgãos 

genitais, e a diferença das funções de cada um, apesar da 

igualdade no que se refere ao valor da essência da Vida, é um 

fato que está imposto ao aspecto fisiológico e não pode ser 

negado. 

A lei da Natureza colocou o elemento positivo no 

centro, e fez com que o elemento negativo girasse em torno 

dele. Isto é verdade tanto na estrutura atômica que 

constitui o microcosmo, como no princípio de estruturação do 

sistema solar, que constitui o macrocosmo. 

A relação conjugal também se estabelece sobre esse 

princípio de estruturação. Quem ocupa a posição central é o 

homem. A esposa deve reconhecer o marido como centro e 

envolvê-lo com amor, da mesma forma que a Terra gira em 

torno do Sol, acompanhando-o no seu percurso pelo espaço 

sideral, e os elétrons giram em torno do núcleo. Isso não 

significa, de modo algum, que a mulher difira do homem no 

que se refere aos direitos humanos fundamentais. A 

diferença está nas respectivas funções, devido à posição que 

cada um ocupa (Nova Visão do Casamento, p. 37 e 38). 

A defesa da igualdade entre o homem e a mulher 

parece se a tendência da democracia atual. 

Tanto o homem como a mulher são filhos de Deus. 

Por isso, no ponto de vista da sua verdadeira natureza e da 

dignidade humana, eles são iguais. Sendo assim, é importante 

que o casal tenha um espírito de reverência e respeito 

mútuo. Isto é, o esposo deverá respeitar e reverenciar a 

Imagem Verdadeira que se aloja na sua esposa e esta, por 

sua vez, respeitar e reverenciar a do seu esposo. 

A mulher é dotada da virtude da água. Portanto ela 

deve procurar ser suave, macia e graciosa. Não deve pensar 

em mandar no marido. Observando o corpo da mulher, pode-

se perceber claramente qual é a sua natureza recebida de 

Deus, pois o corpo físico é a expressão da natureza interna. 

O corpo da mulher possui a beleza das curvas, que 

são a expressão da graciosidade e suavidade; mostram que o 

dom da mulher não é o de avançar reta e teimosamente o eu, 

mas sim de harmonizar-se suavemente com o outro e ser 

flexível no trato com ele. 

O dom da mulher não é o de exibir a sua força com 

os ombros altivos como os homens; é por isso que os seus 

ombros têm uma constituição estreita e caída. O dom da 

mulher consiste em proteger e educar os filhos; por isso 

suas partes mais desenvolvidas são os seios e a bacia, que 

contém o útero, exprimindo assim a beleza física peculiar da 

mulher (A Chave da Vida Feliz Vol. 1, p. 109 e 110). 

O marido, que está sempre em contato com o mundo 

exterior, toma a iniciativa para orientar a família, fazendo 

planos de trabalho e traçando diretriz (Assim Se Concretiza 

O Amor, p. 107). 

Às vezes questionamos qual tipo de amor a criança 

precisa mais: O amor maternal, que se caracteriza pela 

doação incondicional, ou o amor paternal, que orienta de 

maneira racional. 

Se uma criança crescer recebendo somente o amor 

materno que somente perdoa e mima, ela se tornará uma 

pessoa transigente demais consigo própria. Se crescer 

recebendo somente o amor paterno severo e exigente, ela se 

tornará uma pessoa rigorosa demais consigo própria, o que 

pode levar a atos de autopunição e até mesmo de 

autodestruição. 

A personalidade da criança se altera dependendo do 

excesso de mimo ou de rigor. Portanto, é preciso dosar o 

“açúcar” e o “sal” na educação.  

“O amor materno envolve e protege o filho, enquanto 

que o amor paterno induz o filho a romper o envoltório e 

lançar-se para o mundo exterior (deixar o aconchego do lar e 

tornar-se independente). Tem caráter orientador, ou seja, 

força de comando e autoridade, que são características 

masculinas”. 

Uma pessoa com personalidade equilibrada possui. 

Proporcionalmente, o amor protetor da mãe e o amor 

orientador do pai, que convivem de forma harmoniosa (Assim 

Se Concretiza O Amor, p. 32 a 36). 

Se o lar estiver embasado somente no princípio da 

maternidade, sem o pilar central (paternidade) devidamente 

fincado, este lar ficará à deriva (Educação do Renascimento, 

p. 19). 

Daí a importância do homem andar lado a lado com a 

mulher no esforço pelo aprimoramento espiritual de sua 

família. 

Também no livro Namoro, Casamento e Maternidade, 

na página 55, o Prof. Masaharu Taniguchi aborda aspectos 

sobre “superioridade momentânea” da mulher no início da 

juventude: “O famoso filósofo e psicólogo alemão Spranger 

diz em seu livro A Psicologia da Idade Juvenil o seguinte: 

“(...) Entretanto, a mente feminina, neste caso, experimenta 

uma evolução muito especial. No início da juventude, a 

maioria das características sexuais psicológicas permanece 

oculta. Muitas vezes, a mulher demonstra um forte talento 

criativo ao entrar na juventude, confrontando-se com o 

homem (obs.: corresponde ao início da vida universitária). “A 

mulher supera o homem da mesma idade no desenvolvimento 

geral, de maneira que durante muito tempo ela ocupa posição 

superior nesse confronto”. 

Quanto a isto o Prof. Masaharu Taniguchi explica 

que “não se deve pensar que a superioridade momentânea da 

mulher no início da juventude e o impulso de competir com o 

homem façam parte da eterna natureza feminina. Quando 

ela encontra a outra metade da sua alma, todo seu talento 

criativo será dedicado ao marido e, mais tarde, ao seu filho, 

confirmando o ditado “A mulher é fraca, mas a mãe é forte”. 

A sociedade humana é composta de homens e 

mulheres, os quais desempenham funções peculiares e 

características específicas segundo as qualidades de cada 

um, cada qual em seu lugar, mantendo um equilíbrio perfeito 

(A Verdade Em Orações Vol. 2). 

Muito obrigado, Renato Muccillo 

renato@muccillo.net 

 

Acompanhe a Evolução de sua AL 

 

Srs. Presidentes e Líderes da Associação 

Fraternidade da Seicho-No-Ie do Brasil, Regional SP-

Campinas, Bom dia Muito Obrigado, 

Disponibilizamos aos Srs., para seu uso, uma planilha 

eletrônica objetivando colaborar com o acompanhamento de 

itens importantes dentro da vida de uma AL. Esta planilha 

traz, de forma simples, diversos itens sugeridos para 

acompanhamento dos Srs. de uma maneira organizada e de 

fácil visualização. 
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Um modelo impresso será dado aos presidentes 

presentes nesta reunião, mas caso haja necessidade de 

novas cópias o conteúdo poderá ser encontrado na página da 

Fraternidade no site da Regional SP-Campinas, no link: 

www.snispcampinas.org.br/fraternidade 

Procure pela opção “Planilhas e Documentos de 

Ajuda” e logo abaixo o item “Planilha de Evolução de AL”. 

Observem no arquivo que existem duas planilhas, 

chamadas de “Manual” e “Completa”, a diferença é que a 

planilha de nome “Manual” não possui cálculos de totais e 

médias e foi feita apenas para ser impressa e seu 

preenchimento feito a mão. Já a planilha de nome “Completa” 

aceita a digitação dos dados diretamente na planilha onde 

fórmulas fazem os cálculos automaticamente dos totais e 

médias de cada item. 

Fico a disposição para dúvidas, Muito Obrigado ! 

Div. José Victor Rodrigues Junior 

 

N O T A S     G E R A I S 
 

Seminário da Luz 2010 

 

Srs. Presidentes e Líderes da Associação 

Fraternidade da Regional SP-Campinas, no próximo dia 

06/06 realizar-se-á o Seminário da Luz 2010 na cidade de 

Valinhos/SP. 

A Fraternidade, como sempre, tem a tarefa de 

organizar e executar diversas funções na preparação, 

andamento e finalização do evento, são elas: 

- Limpeza Interna ( Banheiros e Arquibancada ) 

- Limpeza Externa ( Praça de alimentação ) 

- Barraca das Bebidas 

- Transporte de todos os materiais 

- Montagem e desmontagem de palco e estruturas 

- Organização e encaminhamento dos participantes 

- Auxílio ao público 

- entre outras 

Para executarmos toda esta sinfonia de maneira 

sublime precisamos da ajuda de todos os Srs. e por isso 

convocamos a todos os presidentes e a suas esposas para nos 

auxiliar neste evento. 

Diversos coordenadores já foram chamados para 

cada tarefa e estamos em pleno planejamento de cada uma 

delas, por isso pedimos aos Srs. que manifestem quais dias 

podem ajudar sendo os dias 04, 05 e 06 o nosso alvo. 

Por favor, contatem o Div. José Victor Rodrigues 

Junior, através do e-mail victorrodriguesjr@gmail.com, ou 

do fone 19-9219-7660. 

Contamos com sua ajuda ! Muito Obrigado ! 

 

Colaboradores para o Seminário da Luz 

 

Solicitamos aos Srs. dirigentes que verifiquem em 

suas ALs a existência de interessados em colaborar nos 

preparativos e na execução do Seminário da Luz. 

Temos a necessidade de pessoas para várias tarefas 

e contamos coma ajuda de todos neste momento importante 

e grandioso de nossa regional. Estes voluntários podem se 

candidatar aos trabalhos na sexta, sábado e domingo nos 

horários a combinar. 

Por favor, contatem o Div. José Victor Rodrigues 

Junior, enviando os nomes e telefones dos interessados via 

e-mail para victorrodriguesjr@gmail.com, ou através do fone 

19-9219-7660. 

 

Acerto de convites do Seminário da Luz 

 

No dia do evento o Div. Wagner Luiz de Camargo 

estará na tesouraria do ginásio para efetuar o acerto dos 

convites vendidos e a devolução dos convites vendidos. 

Cada presidente de Associação Local deverá 

procurá-lo para efetuar os procedimentos e em caso de 

dúvidas procure pelos coordenadores da Fraternidade no 

Local. 

No caso do não comparecimento do presidente o 

mesmo deverá enviar um representante para efetuar os 

acertos. 

 

Eleição para presidente de Federação Fraternidade 

 

No próximo dia 07/08/2010, as 9:00h em primeira 

chamada com maioria dos presentes, ou as 9:30h com 

qualquer número de participantes, na Regional SP-Campinas, 

teremos a eleição para Presidente de Federação da 

Associação Fraternidade da Regional SP-Campinas da 

Seicho-No-Ie do Brasil. 

Convocamos os Candidatos a esta honorável posição 

a retirar os documentos necessários com o Preletor José 

Carlos Gonçalves, bem como, verificar com este os itens 

necessários para o pleito. Lembramos que qualquer Preletor 

da Associação Fraternidade pode se candidatar ao cargo. 

Convocamos também os presidentes de Associações 

Locais da Fraternidade e os Diretores da Federação 

Fraternidade da Regional SP-Campinas a comparecerem 

nesta mesma data para exercerem seu direito a voto. 

 
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, Renato Muccillo, Muito obrigado ! 


