
 Jornal do Fraterno - Outubro/2010 Pág. 1

Jornal do Fraterno 
A s s o c i a ç ã o  F r a t e r n i d a d e :  G u i a n d o  o s  H o m e n s  e m  N o v o s  C a m i n h o s  d e  L U Z  

O  J o r n a l  d a s  B o a s  N o t í c i a s  p a r a  o s  F r a t e r n o s  d a  R e g i o n a l  S P - C a m p i n a s  
Ano 2 ,  Edição no.  22  02 de Outubro de 2010   Responsável:  Prel .  Sérgio Valter  Pelarin  

Redação: Equipe Fraternidade da Regional SP-Campinas                                    www.snispcampinas.org.br 

PALAVRAS DO PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO 
 Srs. Presidentes e Líderes da Associação Fraternidade, bom dia, reverências, muito obrigado 
 "Creio que os senhores conheçam o relógio do sol, que registra as horas do dia enquanto brilha o sol  ? Devemos agir da 
mesma forma, registrando apenas fatos alegres e felizes. Assim é o relógio do sol. Devemos viver em todas as ocasiões com a 
mente realmente alegre e feliz, e não ter pensamentos sombrios e desagradáveis. "  (do Livro Vida Vigorosa, pag. 73). 
 Este é o modo de viver da Seicho-No-Ie, e é desta forma que nós iremos trabalhar para dar continuidade ao maravilhoso 
trabalho que foi feito por esta diretoria sob o olhar atento e observador do meu grande amigo e companheiro Preletor José Carlos 
Gonçalves. 
 Nossa missão é grandiosa, mas é grandiosa também a nossa vontade de levar este ensinamento ao maior numero de pessoas, 
e para isso contamos com a valiosa cooperação de vocês, dedicados Presidentes das Associações Locais,  que compõe a maior 
Regional do Brasil, e que são os verdadeiros alicerces deste maravilhoso ensinamento. E como 1a missão teremos o maior evento 
que é o Seminário do Sucesso nos dias 23 e 24 de Outubro em Ibiúna, e tenho a certeza de que vocês, maravilhosos Filhos de Deus 
se empenharão ao máximo para levarmos o maior número de pessoas e assim atingir os nossos objetivos de ampliar cada vez mais o 
Movimento de Iluminação de Humanidade. 
 Reafirmo o que disse anteriormente, a Federação está à disposição de todos os senhores para qualquer necessidade e ajuda 
para a sua Associação Local. 
 Nos encontramos no dia 23 em Ibiúna. 
 Que Deus ilumine a todos ! 
 Preletor Sérgio Valter Pelarin, Presidente da Federação Fraternidade da Regional SP-Campinas. 

 

AGENDA   DO   FRATERNO   2010 
 

SEMINÁRIO ESPECÍFICO PARA HOMENS  
SEMINÁRIO DO SUCESSO 

 Grandioso seminário específico para homens que 
querem programar a sua vida para manifestar plenamente o 
seu sucesso espiritual, profissional, familiar, humanitário e 
financeiro. 
 Minha vida é uma seqüência de problemas. 
 Problemas conjugais e relacionamento com os filhos. 
Problemas de vícios, comigo e meus filhos. Problemas de 
relacionamento com familiares. Meu filho é muito revoltado; 
não conversa mais e não gosta de estudar. 
 Por mais que me empenho não consigo prosperar  
 Todo empreendimento que inicio vem à falência. Para 
quem está procurando emprego. Vivo sempre fazendo “bico”. 
Não sei como liquidar minhas dívidas. O que determina uma 
vida próspera. 
 Porque tanta doença na família ?  
 Como ajudar um ente querido com problema de 
saúde. A doença se manifestou em mim, e agora?  Onde está 
a causa da esterilidade, doenças congênitas e consangüíneas? 
Doenças consideradas incuráveis pela medicina, o que fazer? 
 Estas são as questões que estarão sendo analisadas 
à luz dos ensinamentos da Seicho-No-Ie, por homens de 
diversas localidades do Brasil. 
 O Seminário do Sucesso será nos dias 23 e 24 de 
Outubro de 2.010, na Academia de Ibiúna. Os orientadores 
serão o Prel. Jairo Oliveira Santana, Prel. Eleonor Setsuko 
Kawano Sato e convidado especial o Prel. Luiz Hideo Tamaru.   
A sua participação neste Seminário é muito importante. Por 

favor, programe-se e venha participar. Senhores Presidentes 
e demais dirigentes, por favor, pedimos que divulguem, 
desde já, para o maior número de pessoas em suas 

Associações Locais. Permitam que o maior número de homens 
possa iluminar-se na Academia de Ibiúna com os 
ensinamentos da Seicho-No-Ie e despertar para a Verdade 
Homem-Deus. 
 

16/10 Seminário do Sucesso Regional, em Itatiba/SP, 
orientado pelo Prof. Luiz Hideo Tamaru e Prel. Ana Márcia 
Mendes Silva Lega. Temas: “A Missão do Homem na 
Sociedade”, “Não Existe Mercado de Trabalho Difícil”, 
“Caminhos que Concretizam a Harmonia Familiar”. Local: Rua 
Benedito Silveira Franco, 53, Vila Lanfranchi, Itatiba. 
 

30/10 Seminário Regional da Prosperidade 
 Orientadores:  Prel. José Adalton de Oliveira, Prel. 
Luis Hideo Tamaru. Temas:  “A Conquista da Fortuna”, e “Um 
Novo Plano de Vida”. Das 9h00 às 16h00, na Regional SP-
Campinas. Mais inf. tel. 19-3233-9363. 
 
06/11 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas 
 
13/11 Seminário do Sucesso Regional, em Indaiatuba/SP 
 
21/11 Curso para Formação de Líderes, com o Prof. 

Yoshio Mukai, na Sub-Sede em São Paulo 
 
04/12 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas 
* programação sujeita a alterações 

Próxima Reunião de Presidentes 
 Nossa próxima reunião será no dia 06/11/2010 às 
8h30 na Regional SP-Campinas. Por favor Sr. Presidente, 
convide os demais colegas de sua Diretoria e todos os 
Divulgadores de sua Associação Local. Até lá !!! 
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Seminários Gerais em Ibiúna 

 
Seminário do Perdão 

Orientadores: Prel. Sinji Takahashi, Prel. Jairo Oliveira 
Santana, Prel. Belisa da Rocha Braga, Prel. Leide Ribeiro de 
Castro. Temas: O Perdão Sob o Ponto de Vista Religioso, 
Considerações sobre o Arrependimento, A Verdadeira 
Reconciliação, Perdão a Si Mesmo, Perdão aos Pais, Perdão 
aos Relacionamentos Afetivos, Perdão para Pendências 
Profissionais. Práticas e Cerimônias: Meditação Shinsokan, 
Purificação da Mente, Oração do Perdão, Meditação 
Shinsokan de Oração Mútua, Cerimônia em Memória dos 
Antepassados. De 15 a 17 de Outubro, na Academia de 
Ibiúna. Para mais informações e para inscrever-se na 
Caravana da Regional SP-Campinas, favor contatar a Div. 
Amélia Vaz, pelo tel. 19-3029-4855 ou 19-9175-1924, e-mail 
ameliasvaz@gmail.com 

 
Parabéns para vocês ! 

 
Parabéns aos dirigentes que comemoraram seu 

aniversário em Setembro. Desejamos muita saúde, paz e 
prosperidade para nossos amigos: 

08/09 - Antonio Fernando Reinaldo  
08/09 - José Aparecido Navarro  
12/09 - Wilson Cavassan        
16/09 - Jaime Messias Da Silva        
24/09 -  Márcio Rogério De Lima        
11/09 – Wlademir Antonio Pohl  
10/09 - Aparecido Ivaldo De Araújo  

Divulgadores:  
01/09 - Odair Jose Vacilotto;  
03/09 - Luis Jorge Ferreira Prates Junior;  
07/09 - Antonio Milton Goes da Costa;  
07/09 - Ricardo Jose Gothardo;  
12/09 - Miguel da Silva Barbosa;  
13/09 - Abel Bernardo;  
18/09 - Carlos Alberto Pascuali;  
20/09 - Bianor dos Santos;  
23/09 - Francisco Geraldo Silveira;  
28/09 - Roberto Artenio Rabesco; 
29/09 - Alfredo Shizuo Taniguti;  

 

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

Coordenadoria de Divulgadores 
 

Amigos divulgadores, dirigentes, adeptos e 
simpatizantes da Seicho-no-Ie, reverências, muito obrigado.  

É com muita alegria e gratidão que mais uma vez me 
dirijo aos senhores para agradecer do fundo do coração o 
empenho de todos na divulgação da Seicho-no-Ie ao maior 
número possível de pessoas. 

Nossos Encontros de Divulgadores, que vem sendo 
realizados paralelamente à reunião de presidentes, tem sido 
coroados de êxitos e sucessos constantes, graças aos 
participantes, que com muita alegria e entusiasmo participam 
interagindo de forma harmoniosa, nossos encontros têm 
surtido resultados maravilhosos, como por exemplo: 
reflexões acerca do relacionamento familiar. Acredito que, 
em nossos encontros, ainda haverá muitas coisas boas por 

vir. Para isso, continuarei contando coma a presença dos 
senhores. Venham e tragam seus amigos. Será uma 
experiência maravilhosa. Faça da sua vida um sucesso 
decidindo que assim seja. 

SUCESSO a todos 
Muito obrigado!! 
Preletor Marcelo da Silva. 
infinitaprovisao@itelefonica.com.br 

 
Departamento de Divulgação de Livros e Revistas 

 
Bom dia, muito obrigado. 
Como coordenador desta área aprendi uma coisa:  

Aprendi a fazer a meditação Shinsokan, como o Preletor 
Plínio Suguinoshita fala: "caprichadinho", e a partir daí, as 
coisas tomaram outros rumos em minha vida para melhor.  

A divulgação dos livros e revistas em sua Associação 
Local, é fundamental para que os adeptos comecem a tomar 
gosto pela leitura e automaticamente compareçam as 
reuniões para esclarecer algumas dúvidas do que leram e até 
mesmo um relato. Na verdade os livros e revistas falam por 
si mesmo, bastando apenas darmos a oportunidade deles 
levarem a seu lar. 

Em minha Associação Local, após a palestra passamos o 
envelope de gratidão, explicando-os para quem desejar faça 
alguma contribuição e que todo valor arrecadado será 
convertido para o círculo do livro. Fazemos a Oração da 
Gratidão todos juntos.  E talvez aquele que no dia não 
contribuiu às vezes é sorteado ganhando um livro.  Com 
certeza, nas próximas reuniões ele contribuirá por gratidão 
e assim aumentaremos os livros a serem divulgados atingindo 
nosso objetivo de que ele ou alguém em seu lar sentirá 
atraído pela leitura desses livros despertando para A 
Verdade, O Homem é Filho de Deus. 

Desejo a todos os senhores um ótimo início de outubro e 
até o mês que vem. 

Preletor Carlos H. Kuniyoshi. 
chkuniyoshi@hotmail.com -  fone 3278-3193. 
 
Reunião de Estudos Específica para Homens 

 
Em minha primeira publicação gostaria de agradecer a 

todos, a todas as pessoas, a todos os fatos, a tudo o que me 
ocorreu até agora. 

Lendo e relendo vários livros da Seicho-No-Ie apreendi 
que estamos aqui para um propósito maior do que nós 
mesmos. Tornar-se feliz é a coisa mais fácil do mundo, mas  
menos fácil é deixar nossos amigos, familiares, esposas, 
namoradas, filhos, compartilharem desta alegria.  

Apreendi que para ser feliz é muito fácil, basta 
agradecer! A partir do momento que agradecemos, 
começamos a ver o mundo de outra forma, é como assistir 
uma partida de futebol no campo e na TV, é bem diferente, 
pois, no campo você tem uma visão ampla de todo o jogo e 
assim poderá ver muitas coisas que não estão passando na 
TV, onde só existe o foco na bola. No campo dependendo de  
onde está acontecendo o lance você talvez não consiga 
enxergar perfeitamente, já na TV poderá ver mais de perto. 
Então entendemos que tudo depende da gente, do jeito que 
vemos os fatos, podemos ver o lado ruim e podemos ver o 
lado bom, o que pode ser ruim hoje poderá lhe auxiliar 
amanhã. Acredite que tudo que lhe ocorre em sua vida é para 
poder concretizar os desejos do seu eu verdadeiro. 
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Como Coordenador do Departamento de Reuniões 
Especificas para Homens, gostaria de convidar a todos para 
participarem do Seminário Específico para Homens, o 
Seminário do Sucesso,  dias 23 e 24 de Outubro, em Ibiúna 
onde, com certeza, poderemos aprimorar mais ainda nossa 
visão. 
A Reunião de Estudos Específicos para Homens é 

oportunidade muito boa para que possamos comentar, falar e 
discutir assuntos que numa reunião familiar nem sempre 
encontramos condições de abordar. Estas reuniões vieram 
para nos auxiliar ainda mais, nos dar mais força, podermos 
expor nossos problemas e resolvê-los. Portanto não perca 
esta oportunidade, e incentive a sua Associação Local a 
realizar as Reuniões de Estudos Específicos para Homens. 
Dê o primeiro passo, seja o Coordenador, pois estaremos 

ao seu lado para auxiliá-lo no que for preciso. 
A todos Muito Obrigado! 
Divulgador Rafael Horie 
rafhorie@dglnet.com.br    
 

Artigo Para Líderes 
 

Seja Um Líder do Movimento de  
Iluminação da Humanidade 

Quem mais perdoa é que se tornará 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 tornar-se-á um grande líder. As pessoas 
aglomeram-se em torno daquele que tem mais a oferecer, tal 
como as formigas ao redor de alimentos doces. 
Uma agência de pesquisas perguntou a vendedores “Qual o 

fator principal que os motiva a trabalhar “, e a resposta “O 
aumento de renda” foi classificada em quarto lugar. O que 
mais motiva os vendedores é “ser melhor que os outros”; 
depois, “Ser reconhecido, receber menção honrosa ou 
prêmio”. O desejo de ser reconhecido por um grupo é muito 
forte, principalmente de ser considerado como o melhor, o 
benfeitor, o líder, etc. O ser humano se sente feliz quando é 
reconhecido e elogiado e sua vontade de servir aumenta 
ainda mais. Por isso quem deseja ser um líder deve saber 
elogiar. Quem toma atitudes rigorosas, mostrando-se severo 
perante os erros cometidos por elementos de sua equipe, não 
tem qualidades para se tornar um grande líder. Nos 
momentos críticos o líder deve lembrar-se da frase de 
Jesus Cristo: ”Perdoe até setenta vezes sete”. 
Do Livro “Leve Avante Sua Vida”, 10ª. edição, pag. 153, 

Masaharu Taniguchi  
 
Módulos de Estudos da Seicho-No-Ie 2011 
 
Estamos iniciando neste mês a campanha para a divulgação 

dos Módulos de Estudos da Seicho-No-Ie, que serão 
realizados na sede da Regional SP-Campinas, e também no 
núcleo de Limeira. 
O início está previsto para o dia 6 de Março, e seguirá com 

as demais reuniões, em princípio, no primeiro sábado de cada 
mês. 
 
Solicitamos a todos os Presidentes que, desde já, 

divulguem para o maior número de adeptos sobre os Módulos 
de Estudos, e os incentivem a participarem.  
 

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. 
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  com D.Ana Maria Rizzo, 
(Limeira), ou 19–3422-7909 com D.Darci Nievas (Piracicaba) 

 
Ciclo de Estudos da Prosperidade 2011 
 
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 56 horas. 

O Ciclo Campinas dispõe de uma sala de aula infantil, 
direcionando e treinando as crianças no pensamento positivo. 
Em 2011, mais uma novidade:  o Ciclo Unidade Campinas vai 
instalar o Ciclo Juvenil para alunos de 10 a 15 anos e a 
anuidade para esta turma será de R$160,00. 

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. 19-
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8103-4877 (Ivonete), 3241-1408 (Jocely), 3241-3570 
(Vanda), e 3305-8147 (Marly).   

 
 

O R A Ç Ã O  
 
Oração para eleger bons candidatos 
É de suma importância a eleição das pessoas que nos irão 

representar na área federal, estadual ou municipal. Devemos 
orar para que se manifeste a vontade de Deus nas eleições. 

 
Ó Deus, purificai o pensamento do povo  
Para que esta nação seja governada 
Por pessoas que realizem a Vossa vontade 
 
Ó Deus, Orientai todo o  povo  
De modo a colaborar unido 
Para a prosperidade deste País. 
 
Ó Deus, fazei com que sejam eleitas 
Pessoas que Vos compreendam realmente 
E que sejam porta-vozes da Vossa vontade 
Na gerência das coisas públicas 
 
(Em seguida, mentalizar repetidas vezes 
O seguinte, visualizando o mundo repleto de Luz) 
 
A luz do Amor de Deus 
Ilumina todo este País 
E nele reina a paz 
 

SHINSOKAN 
 

Como manifestar um corpo saudável. 
Mesmo que você não tenha dinheiro, é possível adquirir a 

extraordinária força curativa do amor e da alegria.  Basta 
tomar a iniciativa de desobstruir sua mente eliminando os 
pensamentos negativos. Com isso, você pode adquirir 
livremente a força curativa natural, que é o remédio mais 
barato e eficaz do mundo. Entretanto, para obtê-lo é preciso 
pagar um “preço de natureza mental”, que consiste no 
seguinte: efetuar a Meditação Shinsokan, mentalizar a 
verdade de que no mundo da Imagem Verdadeira existem 
somente a sabedoria, o amor, a Vida, a harmonia, a paz, o 
bem, enfim, todas as graças divinas, não havendo, portanto, 
nada que nos possa fazer mal, como inimizades, doenças, 
etc., e orar para que consiga manter sempre perfeita 
consciência dessa Verdade. De nada adianta eu lhe dizer 
simplesmente que é necessário eliminar os receios e os 
medos, se você acredita que este mundo é repleto de 
inimigos, desgraças, doenças e malfeitores. Para extinguir os 
receios e os medos, deve-se eliminar a causa. Quando você 
efetua a Meditação Shinsokan e, por meio de mentalização, 
faz com que a sabedoria e o amor de Deus fluam para seu 
interior, são eliminadas as causas dos receios e dos medos. 

Prof. Masaharu Taniguchi, do livro Kôfuku Seikatsuron 
(ainda não editado em português, Tit. Prov. “Teoria Sobre a 
Vida Feliz”), pag. 86-89, in Revista  Fonte de Luz,  no. 476, 
Set./09. 

 
 
 

As Sete Declarações Iluminadoras da Seicho-No-Ie 
1 – Declaramos transcender todo sectarismo religioso e, 

reverenciando a Vida, viver em fiel obediência à Lei da Vida. 
2 – Acreditamos que a lei da manifestação da Vida é o 

caminho do progredir infinito, e acreditamos também que é 
imortal a Vida que se aloja em cada indivíduo. 

3 – Estudamos e publicamos a Lei da Criação da Vida  
para que a humanidade possa seguir o verdadeiro caminho do 
progredir infinito. 

4 – Acreditamos que o amor é o alimento da Vida e que a 
oração, as palavras de amor e o elogio constituem o poder 
criador da palavra que concretiza o amor. 

5 – Acreditamos que, como filhos de Deus, possuímos em 
nosso interior a possibilidade infinita e que podemos atingir 
o estado de absoluta liberdade com o uso controlado do 
poder da palavra. 

6 – Para melhorarmos o destino da humanidade mediante 
o poder criador das boas palavras, divulgamos a doutrina em 
livros, publicações, seminários, conferências, transmissões 
em rádio e TV e outros meios culturais. 

7 – Baseados na correta filosofia da vida, no correto 
modus vivendi e no correto modo de educar, organizamos 
movimentos que dominam doenças e todas as demais formas 
de sofrimento humano, para construir na face da Terra o 
Reino do Céu de amor mútuo e cooperação. 

Extraído do livro “O Que Deve Fazer o Dedicado à 
Iluminação”, Masaharu Taniguchi e Seicho Taniguchi 

 
M E I O   A M B I E N T E  

 
Vivemos a época em que a identidade de alguém está 

ligada a suas posses e ao seu nível de consumo. Prioriza-se o 
conforto e a velocidade, ao invés de uma vida simples e 
regrada, frugal e contemplativa. No entanto, nossa 
atmosfera de paz é que encherá de paz a atmosfera 
terrestre. Sem priorizar nossa Natureza Espiritual, não 
conseguimos nos relacionar espiritualmente com a natureza. 
Realizando a Meditação Shinsokan, lendo os livros e obras 
sagradas e praticando atos de amor, torna-se natural 
economizar água nas tarefas do dia a dia, apagar lâmpadas, 
reciclar lixo, economizar papel, etc. 

Fonte: website www.sni.org.br 
 

N O T A S     G E R A I S 
 
Se você mudou de endereço, mudou o numero do 

telefone, ou tem novo endereço de e-mail, por favor lembre-
se de informar-nos. Muito obrigado ! 

 
Expediente do “Jornal do Fraterno” 
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