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PA LAVRAS  DO  PRESIDENTE  DA  FEDERAÇÃO 

 Srs. Presidentes e líderes da Associação Fraternidade, bom dia, reverências, muito obrigado. 
 

 Chegamos a mais um final de ano, e nesta última edição deste ano, gostaríamos de transmitir a todos a nossa mais sincera 

gratidão a todos pelo amor e empenho que conduziram as atividades em suas respectivas Associações Locais. Nossa eterna 

gratidão a todos vocês Presidentes e Dirigentes que se dedicam com todo amor a este movimento espetacular deixado pelo Profº 

Taniguchi. Muito obrigado!  

 Fim de ano é tempo de festas, comemorações,  Natal, mas não devemos de nos esquecer do aniversariante deste dia 25, 

pois ele nos  deixou vários ensinamentos dentre eles um muito importante “BUSCAI O REINO DE DEUS E SUA JUSTIÇA E AS 

DEMAIS COISAS VIRÃO POR ACRÉSCIMO” ,  E com este pensamento vamos fazer uma reflexão para saber como foi este ano 

que está indo embora, o que fizemos ou o que deixamos de fazer para o bem do nosso próximo. 

 Nós Presidentes eleitos e reeleitos, devemos ter em nossa mente qual o verdadeiro valor desta nossa maravilhosa missão, 

pois antes de sermos votados aqui no plano fenomênico já havíamos sidos escolhidos por DEUS, no mundo espiritual. Vamos em 

conjunto com a Federação ver quais nossos principais objetivos para 2.011, seminários, cursos, seminários regionais e trabalhar 

para que possamos realizá-los da melhor forma possível, com bastante amor e empenho, pois estas atividades é que farão crescer 

nossas ALs e salvando maior número de homens.  Vamos trabalhar neste novo ano para o crescimento das nossas ALs. E fazer com 

que a nossa Regional continue a ter a representatividade que sempre teve em todos os eventos promovidos pela Seicho-no-Ie . 

 FELIZ NATAL E UM ANO NOVO REPLETO DE PAZ, AMOR E PROSPERIDADE, É O QUE NÓS DA FEDERAÇÃO 

FRATERNIDADE DESEJAMOS E TODOS VOCES E SEUS FAMILIARES 

 

  MUITO OBRIGADO, 

 Que Deus ilumine a todos 

  

 Preletor Sérgio Valter Pelarin, 

 Presidente da Federação Fraternidade da Regional SP-Campinas. 

 

AGENDA   DO   FRATERNO  (*) 
 

18/12 Seminário da Oração, na Regional SP-Campinas a 

partir das 13h00minh. Orientadores: Preletor 

Waldomiro Donizetti Giacomin, Preletor Carlos Yuji 

Tokubo, Preletor Ismael Artoni, Preletora Wanda 

Cortiço Peres da Silva, Preletor Geraldo Malachias 

19/12 Conferência Regional para Casais,  

 “Eu e Você, Unidos Para Vencer”, sob a orientação 

da Preletora Lilian Suzi Baffi Norimatsu e  Preletor 

Milton Norimatsu,  na Regional SP-Campinas a partir 

das 14h00minh. Contribuição: R$ 15,00 por pessoa.  

15/01 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8h30 

05/02 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8h30 

05/03 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8h30 

27/03 Curso para Formação de Líderes, na Sub-séde. 

Orientador: Preletor Luiz Hideo Tamaru, Preletor 

Manoel Silvino Nunes de Souza, e Preletor Roberto 

Cordeiro da Silva. 

02/04 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8h30 

10/04 Festividade do Santuário Hoozo, em Ibiúna. 

07/05 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8h30 

14-15/05 SEMINÁRIO DO SUCESSO, na Academia de 

Treinamento Espiritual de Ibiúna/SP. Orientadores: 

Preletor Luiz Hideo Tamaru, Preletor Jairo Oliveira 

Santana, e Preletora Kátia Metran Saita 

4 e 5/06 Curso p/ Divulgadores, na Academia de 

Treinamento Espiritual de Ibiúna/SP. Orientadora: 

Preletora Lilian Suzi Baffi Norimatsu. 

11-12/6 Seminário para Casais, na Academia de 

Treinamento Espiritual de Ibiúna/SP. Orientadores: 

Preletora Marie Murakami, Preletor João Domingos 

Affonso Diniz, Preletor Valter Otaviano da Costa 

Ferreira Junior. Convidado Especial: Alexandra 

Gonzales Gomes C. Terceiro. 
(*) Eventos até 30/06/2011.  Programação sujeita a alterações 

 

Primeira Reunião de Presidentes em 2011  

 Nossa próxima reunião será no dia 15/01/2011 às 

8h30 na Regional SP-Campinas. Por favor, convide também os 

seus demais colegas da Diretoria, e todos os Divulgadores de 

sua A.L. Muito obrigado ! Até lá !!! 

 

Parabéns para vocês ! 
 

Parabéns aos dirigentes que comemoraram seu 

aniversário em Novembro. Desejamos muita saúde, paz e 

prosperidade para nossos amigos: 

27/11 - FRANCISCO WAGNER RODRIGUES 

25/11 – JOSE VICTOR RODRIGUES JUNIOR 
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P A I N E L      F R A T E R N I D A D E 
 

Coordenadoria de Divulgadores 

 

Caros amigos divulgadores da Seicho-No-Ie, reverências, 

muito obrigado. 

Gostaria de agradecer a todos os Divulgadores, e em 

especial aos Divulgadores que participaram dos encontros 

realizados mensalmente neste ano, na Regional SP-Campinas. 

Esperamos contar com a participação do maior número de 

Divulgadores nos encontros programados para o próximo ano.  

Além dos nossos encontros mensais na Regional, no 

próximo ano seremos brindados com diversos eventos, na 

sub-séde, na Academia de Ibiúna, e também cursos virtuais 

para Divulgadores. Na próxima edição procuraremos divulgar 

mais detalhes desses eventos.  

Muito obrigado e SUCESSO ! 

Preletor Marcelo da Silva. 

infinitaprovisao@itelefonica.com.br 

 

Departamento de Divulgação de Livros e Revistas 

 

Bom dia, muito obrigado. 

“Qual é a influência da alimentação no homem? 

O consumo excessivo de alimentação à base de carne ou 

de quitutes preferidos, além de ser nocivo à saúde, influi 

desfavoravelmente na formação do caráter, na 

transformação da fisionomia e também na mente humana. Ao 

analisar a própria fisionomia, pode-se conhecer também a 

própria “mente”. 

Este livro exprime com minúcias a tríplice relação 

existente entre a alimentação, a mente e a fisionomia, bem 

como indica métodos concretos para melhorar o destino e 

alcançar a felicidade.” 

Esta é a descrição publicada na contra-capa do mais 

recente lançamento da Seicho-No-Ie, “Mente, Alimentação e 

Fisionomia”, de autoria do Mestre Masaharu Taniguchi. 

Certamente é mais uma obra que devemos ler e divulgar para 

o maior número de homens.  

Na próxima edição, gostaríamos de comentar sobre o 

volume 39 da coleção “A Verdade da Vida”, que também foi 

lançado neste mês. 

Gostaria agora de acrescentar  algumas linhas sobre a 

divulgação de revistas. Nesta passagem para o novo ano, 

vamos refletir sobre o imensa multidão de homens que 

poderíamos beneficiar através de uma maior e mais ampla 

divulgação da revista Seicho-no-Ie Fonte de Luz. Que tal 

intensificarmos os nossos esforços para que mais homens 

possam ser salvos pela leitura desta revista ? 

Quero aqui manifestar a minha mais sincera gratidão a 

todos os Fraternos que, como sempre, continuaram 

dedicando o seu amor para a divulgação dos livros e revistas 

sagradas.  

Preletor Carlos H. Kuniyoshi. 

chkuniyoshi@hotmail.com -  fone 3278-3193. 

 

Reunião de Estudos Específica para Homens 
 

Reverências, Muito Obrigado, Muito Obrigado! 

Quero agradecer a todos os Presidentes de ALs que com 

o seu grande amor, vem fortalecendo o Movimento de 

Iluminação da Humanidade. Gostaríamos de registrar um 

agradecimento muito especial para os Presidentes que com 

muito amor reuniram muitos homens em suas Reuniões 

Mensais de Estudos Específicos para Homens. Muito 

obrigado pelo seu amor, empenho, e dedicação ! Sei que cada 

um dos senhores está fazendo o melhor possível para fazer 

deste mundo um mundo ainda melhor. 

No próximo ano, com certeza teremos essa mesma 

dedicação e amor, não só dos Presidentes que já vem 

organizando as Reuniões de Estudos Específicos para 

Homens, mas certamente um maior número de Presidentes 

estará reunindo mais homens em suas Associações Locais 

para, num encontro muito especial, divulgar este maravilhoso 

ensinamento, e “Guiando os Homens em Novos Caminhos de 

Luz.” 

A todos um Ótimo Feliz Natal e Um Ano Novo Repleto de 

novas Conquistas. 

A todos, meu Muito Obrigado! 

Divulgador Rafael Horie 

rafhorie@dglnet.com.br    

 

Departamento de Casais 
 

CONFERÊNCIA REGIONAL PARA CASAIS 

No próximo dia 19/12 na cidade de Campinas/SP, na 

Regional SP-Campinas, localizada a Rua Nazaré Paulista, 750, 

Jardim das Paineiras, às 14h00minh será realizada a 

Conferência Regional para Casais, “Eu e Você, Unidos Para 

Vencer”, sob a orientação da Preletora Lilian Suzi Baffi 

Norimatsu e  Preletor Milton Norimatsu.  

A contribuição será de R$15,00 e teremos ao final do 

evento uma agradável confraternização.   

Convidamos todos os senhores Presidentes, Divulgadores, e 

demais Líderes para participar desta Conferência.  

Pedimos também a ajuda de todos para divulgar este 

evento em suas respectivas ALs. 

Maiores Informações com Renato Muccillo pelo e-mail 

renato@muccillo.net 

 

Nossa Fraternidade 
 

Esta coluna tem por objetivo trazer ao conhecimento de 

nosso Presidentes, Líderes e Divulgadores quem são nossos 

presidentes e como desenvolvem seus trabalhos. 

Neste mês temos a entrevista dada ao Divulgador José 

Victor Rodrigues Junior pelo Divulgador Fernando Duzo, 

Presidente a Associação Fraternidade de Itapira/SP, 

vejamos seu trabalho em nossa entrevista: 

JF: Como você conheceu e iniciou na Seicho-No-Ie ?  

Fernando: Tive contato com a Seicho-No-Ie em 1996 

através de uma revista “Fonte de Luz”, dada a minha mãe 

pela preletora da cidade de Itapira dona Maria das Dores 

Leme Marconi, enquanto divulgava na vizinhança. 

Num momento de muita tristeza desabafei com minha mãe 

toda a mágoa que sentia em relação a família, e fui para o 

quarto chorar, quando minha mãe entrou, sentou-se ao meu 

lado e com muito amor leu a oração “para abençoar o filho” 

contida na revista. Foi incrível o que aquelas palavras saindo 

da minha mãe me fizeram! Percebei a vida de outra maneira 

e eu pedi a ela que repetisse a oração; e então li a revista 

pela primeira vez e tomei a melhor decisão da minha vida: 

procurei a Associação Local da cidade e após varias reuniões 

decidi ficar em confinamento na casa da mamãe por mais de 

quatro meses e deixar de vez as drogas. 

JF: Como você se tornou um dirigente ?  
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Fernando: Minha vida deu uma virada nesse tempo em que 

eu ficava lendo a Sutra Sagrada “Chuva de Néctar da 

Verdade” e os livros disponíveis, assim consegui em seis 

meses comprar um carro. Numa noite, quando saí para 

passear, notei a lei mental em funcionamento na qual os não 

semelhantes se repelem, pois, observei que não tinha mais 

amigos daquela época de ilusão. Análogo a isso vemos também 

que os semelhantes se atraem, e assim conheci minha esposa, 

Maria Angela, na cidade de Águas de Lindóia em 1997. 

 Quando decidimos formar um lar, no ano de 1999, fui 

morar na cidade vizinha de Águas de Lindóia. Comecei então 

a freqüentar as reuniões da Seicho-No-Ie às terças-feiras 

e, em umas dessas reuniões, me coloquei a disposição para 

ajudar a Associação Local, sendo logo convidado a fazer 

parte da diretoria e a cursar o Ciclo de Estudos da 

Prosperidade. Onde me tornei Presidente da Associação da 

Prosperidade da cidade de Águas de Lindóia. 

JF: Como estava a Associação Fraternidade de Itapira 

quando você assumiu a presidência? Como ela está hoje ? 

Fernando: O presidente anterior, o Sr. Mauricio Guerreiro 

fez um excelente trabalho em sua gestão, e nós só 

precisamos dar continuidade aos objetivos traçados pois, as 

vezes, não é possível concluí-los em uma só gestão. O 

importante é a harmonia, sendo nossas reuniões repletas de 

alegrias. 

JF: Quais os seus principais planos para a Associação 

Local de Salto durante a sua gestão como presidente ? 

Fernando: A intenção de formar um grupo aonde todos os 

dirigentes tenham um só objetivo que é divulgar o 

ensinamento através de palestras semanais, conferências, 

seminários e incentivando os adeptos a participarem das 

atividades da Regional SP-Campinas e nas Academias de 

Treinamento Espiritual. Por isso, além da divulgação da 

Seicho-No-Ie na nossa cidade, pretendemos, juntos com 

outras associações, dar início a construção de um galpão na 

área externa da Associação Local onde realizaremos 

reuniões educativas para as crianças, almoços aos domingos 

para que todos os membros da família participem e outras 

atividades. 

JF: Você gostaria de acrescentar algum outro 

comentário pessoal ?   

Fernando: Agradecimento, só agradecimento ! 

Agradecimento ao ensinamento perfeito da Seicho-No-Ie, 

aos amigos dirigentes que conheço, pois os tenho como uma 

família, e por estar alcançando níveis espirituais cada vez 

mais elevados. Podem contar comigo, pois me sinto feliz em 

poder ajudar, para que outras pessoas possam perceber que 

o paraíso é aqui. Sejam eternamente felizes assim como eu. 

Obrigado Deus, Obrigado Mestre, Muito Obrigado à 

Associação Fraternidade.   

 

Liderança 
 

Liderança faz muita diferença 

Aos nossos queridos Presidentes e todos os demais 

líderes em nossas ALs estas preciosas definições, extraídas 

de  “ O Livro de Outro da Liderança”, escrito por de John C. 

Maxwell. 

 

Liderança é a disposição de assumir riscos. 

Liderança é o desejo apaixonado de fazer diferença. 

Liderança é se sentir incomodado com a realidade. 

Liderança é assumir responsabilidades enquanto outros 

inventam justificativas. 

Liderança é enxergar as possibilidades de uma situação 

enquanto outros só conseguem ver as dificuldades. 

Liderança é a disposição de se destacar no meio da 

multidão. 

Liderança é abrir a mente e o coração. 

Liderança é a capacidade de subjugar o ego em benefício 

daquilo que é melhor. 

Liderança é evocar em quem nos ouve a capacidade de 

sonhar. 

Liderança é inspirar outras pessoas com uma visão clara 

da contribuição que elas podem oferecer. 

Liderança é o poder de potencializar muitas vidas. 

Liderança é falar com o coração ao coração dos liderados. 

Liderança é a integração do coração, da mente e da alma. 

Liderança é  a capacidade de se importar com os outros 

e, ao fazer isso, liberar as idéias, a energia e a capacidade 

dessas pessoas. 

Liderança é o sonho transformado em realidade. 

Liderança é, acima de tudo, coragem. 

 

Módulos de Estudos da Seicho-No-Ie 2011 
 

Atenção aos Módulos de Estudos da Seicho-No-Ie, que 

serão realizados na sede da Regional SP-Campinas, e também 

no núcleo de Limeira. O início das atividades será o dia 6 de 

Março, e seguirá no primeiro sábado de cada mês, sempre 

com início as 13:00h. 

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, e formarem 

assim futuros dirigentes. 

Estes módulos são destinado aos adeptos e simpatizantes 

que desejam aprofundar seus conhecimentos sobre a 

doutrina e os fundamentos organizacionais da Seicho-No-Ie, 

e destina-se ainda à preparação formal de novos Dirigentes 

da Seicho-No-Ie, na forma das normas vigentes. 

Paralelamente, haverá Reuniões para Crianças e Juvenis, 

sob orientação de monitores da Seicho-No-Ie. 

Contribuição anual: R$ 150,00, parcelável em até 5 vezes, 

mais R$ 10,00 pela Apostila. 

Datas: 06/03; 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  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.  
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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-

8103-4877 (Ivonete), 3241-1408 (Jocely), 3241-3570 

(Vanda), e 3305-8147 (Marly).   

 

O R A Ç Ã O  
 

Para remover obstáculos  
No mundo criado por Deus não existem obstáculos 

irremovíveis. Se nos encontramos numa situação 

aparentemente sem saída, é porque nossa mente não está 

sintonizada com Deus. Oremos da seguinte forma: 

  

Deus é o todo de tudo, 

Deus é harmonia e perfeição. 

Logo, as situações de desarmonia 

não são existências verdadeiras. 

Assim como a névoa se dissipa 

diante do Sol da manhã, 

esta desarmonia aparente desaparecerá 

diante da Luz de Deus. 

Por isso estou tranqüilo. 

Sou filho de Deus! 

Ser filho de Deus é ser totalmente livre! 

Logo, não existe obstáculo algum diante de mim! 

 

Sou totalmente livre! 

 ( Do livro: Minhas Orações - Masaharu Taniguchi ) 

 

SEMINÁRIO DO SUCESSO 2011 
 

Carnês para facilitar a participação  

No próximo mês de Maio/2011, nos dias 14 e 15, será 

realizado na Academia Sul-Americana de Treinamento 

Espiritual de Ibiúna/SP o Seminário para Homens -  

Seminário do Sucesso,  da Associação Fraternidade. 

Desejamos que a divulgação e a participação das 

Associações Locais da Regional SP-Campinas neste evento 

alcancem o maior número de homens, E, para a concretização 

deste objetivo grandioso, pedimos a ajuda e empenho de 

todos.  

Os Srs. Presidentes estão recebendo uma quantidade de  

carnês para o pagamento programado e parcelado dos 

valores relativos aos custos das despesas de estada da 

academia, sendo cinco vezes de R$20,00, correspondentes 

aos meses que faltam para o evento. 

Pedimos também aos Presidentes que indiquem e 

deleguem para um de seus dirigentes a missão de coordenar 

a divulgação do Seminário do Sucesso e o controle da 

distribuição dos carnês e recebimento das parcelas. 

Todos somos irmãos nesta empreitada e com certeza 

juntos conseguiremos concretizar este maravilhoso objetivo. 

Quaisquer dúvidas, por favor, procurem o Prel. Plínio 

Yoshio Suguinoshita ( plisug@hotmail.com ) ou o Div. José 

Victor Rodrigues Jr.  ( victorrodriguesjr@gmail.com ) 

 

Curso para Formação de Líderes 2011 
 

Com muitas novidades como nos cursos realizados em 

2.010, no próximo ano teremos duas edições do “ Curso para 

Formação de Líderes”, na sub-sede.  

O primeiro será no dia 27 de Março, e o segundo no dia 

13 de Novembro.  

Pedimos a todos os Presidentes que divulguem para o 

maior número de homens. 

 

Plano de Ação Suplementar 2011 
 

A Administração Central da Seicho-No-Ie do Brasil já 

divulgou o Plano de Ação Suplementar 2011, aprovado na 

reunião do Conselho Nacional dos Representantes e 

homologado na Assembléia Geral Ordinária, realizada  na 

Academia de Ibiúna, em 5 e 6 de novembro de 2.010, 

respectivamente. 

O referido Plano abrange também os objetivos sagrados 

para o ano de 2.011, e contempla os seguintes itens 

principais: Reestruturação organizacional, Auxílio Mútuo, 

Fortalecimento do Núcleo com a União das Organizações, 

Divulgação e Expansão da Organização, e Meio Ambiente. 

Em nossa Regional, o CDOR já iniciou as reuniões sobre o 

novo Plano. A Diretoria desta Federação também já começou 

a análise dos detalhes do novo Plano de Ação Suplementar e,  

na medida em que novas ações práticas forem definidas 

cuidaremos de transmitir aos senhores Presidentes e demais 

dirigentes.  

 

Plano de Ação da Associação Fraternidade  
 

Em sua reunião anual de Presidentes, realizada na 

Academia de Ibiúna nos dias 5 e 6 de novembro, a Diretoria 

da Associação Fraternidade apresentou o Plano de Ação das 

diversas Coordenadorias Departamentais.  

Na reunião do dia 5/12/10 estaremos iniciando a 

explanação e divulgação a todos senhores Presidentes de 

ALs sobre o Plano e as providências que serão implementadas 

em nossa Federação. 

  
Expediente do “Jornal do Fraterno” 

 

Veículo informativo impresso da Federação Fraternidade 

da Regional SP-Campinas da Seicho-No-Ie do Brasil 

Responsável:  Prel. Sérgio Valter Pelarin 

Editores:  Prel. Plinio Yoshio Suguinoshita 

          ( plisug@hotmail.com ) 

 Div. José Victor Rodrigues Jr.  

                           ( victorrodriguesjr@gmail.com ) 

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

Kuniyoshi, Div. Rafael Horie, Muito obrigado ! 


