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PALAVRAS DO PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO 
 Srs. Presidentes, Divulgadores,  e demais Líderes da Associação Fraternidade, reverências, bom dia, muito obrigado! 

 Mais um ano se inicia, e eu gostaria de desejar a todos os senhores, presidentes e dirigentes da Associação Fraternidade, 

um ano maravilhoso, repleto de PROSPERIDADE, ALEGRIA, AMOR E MUITA GARRA E VONTADE PARA REALIZAR TODOS OS 

SEUS OBJETIVOS NESTE ANO DE 2011. 

 

 PALAVRAS PARA O RENASCIMENTO 
 No céu e na terra, tudo começa com o “agora”. No “agora” renascemos. Agora, eu comando minha própria vida. Sou dono da 
minha vida. Neste momento, renasço com mais força e coragem, preparado para o trabalho e para a vivência de um novo dia (ano). 
Estou pronto para me dedicar ao meu trabalho com o máximo entusiasmo. Avanço nesta jornada da vida com o coração repleto de 
alegria, pois tenho a convicção de que tudo que desejo já foi providenciado por DEUS. Estou ciente de que DEUS está presente em 
mim, jamais deixo de sentir Sua presença. Hoje também sinto dentro de mim a força onipotente ilimitada que me sustenta sempre, 
o dia todo. Aconteça o que acontecer na minha vida, nunca estou despreparado para enfrentar quaisquer situações. Se a situação 
exige sabedoria, estou provido de sabedoria, se exige a manifestação de amor, estou com o coração repleto de amor, se exige 
coragem, estou provido de coragem, se exige força, estou provido de força. Minha vida esta em perfeita comunhão com DEUS.  A 
água da Vida flui eternamente do âmago do meu ser. Deus, que é a Verdade, ensina-me tudo e me conduz ao caminho da Verdade. 
Sou protegido pela Força onipotente. Tenho dentro de mim a  fonte da força ilimitada. Dessa fonte emana uma força misteriosa e 
também uma sensação de grande paz. Com certeza,  todas as pessoas com quem eu entrar em contato do dia de hoje sentirão que 
na atmosfera que emana de mim existe uma força mágica. Estou ciente de que esta força mágica á a força do SER ETERNO que 
esta presente no meu interior. Agradeço ao Ser Eterno. 
 

 É com estas palavras contidas na “Sutra Para Leitura Diária em 30 Capítulos”,  que dirijo-me a vocês, meus queridos amigos, 

com a convicção de que faremos na nossa Regional um trabalho maravilhoso, trabalho este embasado no amor e nos ensinamentos 

do Mestre Masaharu Taniguchi.  E, na certeza de que poderei contar com a colaboração de todos os Presidentes, coloco-me, 

juntamente com toda a nossa Diretoria, à sua disposição para qualquer dúvida ou situação que possa surgir. 

 

 MUITO OBRIGADO! 

 Que Deus ilumine a todos 

 Preletor Sérgio Valter Pelarin, 

 Presidente da Federação Fraternidade da Regional SP-Campinas. 

 

AGENDA   DO   FRATERNO   2011  
 

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. 

Orientadores: 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. 

10/09 Seminário do Sucesso Regional, na Regional SP-

Campinas. Orientadores Prel. Raimundo Helierson 

Oeiras Maia Maia, e Prel. Eleonor Setsuko Kawano 

Sato  

 

15-16/10 SEMINÁRIO DO SUCESSO, na Academia de 

Treinamento Espiritual de Ibiúna/SP. Orientadores: 

Preletor Sinji Takahashi, Preletora Eleonor Setsuko 

Kawano Sato, e Preletor Ruy Estolano Macedo de 

Carvalho. 

 

13/11 Curso para Formação de Líderes, na Sub-séde. 

Orientadores: Preletor Fernando Onodera, Preletor 

Jairo Oliveira Santana, e Convidado Especial 

Preletor Luiz Hideo Tamaru. 

 
 (*) programação sujeita a alterações 



 Jornal do Fraterno – Dezembro/2010 Pág. 2 

 

 

Próxima Reunião de Presidentes:  

 

 Nossa próxima reunião será no dia 05/02/2011 às 

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

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 Dezembro. Desejamos muita saúde, paz e 

prosperidade para nossos amigos: 

 

01/12 - ROBERTO MARQUES BORGES 

08/12 - FERNANDO DUZO 

15/12 – PEDRO CÉLIO RIBEIRO MARTINS 

17/12 - ERCIO CARLOS DE LIMA 

23/12 - JOSÉ AUGUSTO MENDES DO AMARAL 

30/12 – JOSÉ CARLOS GONÇALVES 

31/12 – ALBERTO JOSÉ DOS SANTOS 

 

 

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 SNI-Regional SP/Campinas, 

reverências, muito obrigado. 

É com muita alegria que mais uma vez iniciamos um novo 

ano. 2010 foi um ano maravilhoso, não foi? 2011 será ainda 

melhor, com certeza. 

Continuamos contando com a presença dos senhores em 

nossos “Encontros de Divulgadores” dos primeiros sábados 

das 9:00 ás 11:00 horas na Regional. Lembrando que os 

senhores podem trazer seus amigos e simpatizantes de 

nossa filosofia de vida. Toda a nossa diretoria conta sempre 

com a presença dos senhores. 

Participem. Vale a pena ! 

SUCESSO a todos e Feliz 2011. Muito Obrigado. 

Muito obrigado e SUCESSO! 

Preletor Marcelo da Silva. 

infinitaprovisao@itelefonica.com.br 

 

Departamento de Divulgação de Livros e Revistas 
 

Bom dia, muito obrigado. 

Proponho iniciarmos este ano, prometendo para nós 

mesmos, que nunca mais perderemos nenhuma oportunidade 

de divulgarmos esta Verdade que salva almas. 

Se deixarmos a oportunidade passar e ficarmos passivos 

diante do sofrimento da humanidade, será como uma pessoa 

que está no paraíso, mas só ela usufrui deste e depois de 

algum tempo perde-se o brilho e vai se apagando. 

A divulgação de livros e revistas faz parte desta 

oportunidade. 

Não hesitem! Divulguem para que mais pessoas possam 

viver conforme a Imagem Verdadeira. 

Quanto ao livro lançamento do mês, utilizemos a cota 

mínima de 6 livros por A.L. para criar oportunidades em 

nossas reuniões para que os participantes adquiram ou 

ganhem. 

O mesmo devemos buscar com as revistas, pois aumentar 

as cotas significa aumentar nossas oportunidades de ajudar. 

Nossa vida reflete o que sentimos, portanto quanto mais 

divulgarmos a Verdade “Homem Filho de Deus”, o sentimento 

de união com Deus será cada vez maior e a porta das 

possibilidades será infinita. 

Um grande abraço à todos e um Feliz 2011. 

Preletor Carlos H. Kuniyoshi. 

chkuniyoshi@hotmail.com 

 

Reunião de Estudos Específicos para Homens 
 

Muito Obrigado! 

Quero parabenizar a todos os Presidentes de A.L.s que 

neste ano de 2011 irão começar as Reuniões de Estudos 

Específicos para Homens. Eu e toda a Diretoria da 

Associação Fraternidade estamos à disposição para 

esclarecimentos, orientação e para ajudar no que for 

preciso. 

Lembrando que nos dias 14 e 15 maio de 2011 ocorrerá o 

Seminário para Homens, em Ibiúna/SP. Para quem desejar 

aprender mais sobre as reuniões, para quem quer ser um 

coordenador e principalmente para quem objetiva tornar 

mais feliz a vida de seus familiares. Vale a pena participar 

deste Seminário, assim como todos os outros realizados nas 

Academias da Seicho-No-Ie. Aos que nunca foram, 

observamos que são realizadas aproximadamente seis 

palestras, duas práticas e oficinas diversas de estudos 

específicos em diversas áreas. Desta forma, em dois dias, 

temos o equivalente a nove reuniões comparativamente a uma 

Associação Local. E o fato de ver a quantidade enorme dos 

participantes nestes seminários só nós traz mais alegria de 

que estamos no caminho certo e fazendo a coisa certa.  

A todos, meu Muito Obrigado! 

Divulgador Rafael Horie 

rafhorie@dglnet.com.br  

 

Seminário  do  Sucesso   Regional SP-Campinas 
 

A edição de 2.011 do Seminário do Sucesso Regional, na 

Regional SP-Campinas já tem data: será no dia 10/09/11. Os 

orientadores serão o Preletor Raimundo Helierson Oeiras 

Maia Maia, e a Preletora Eleonor Setsuko Kawano Sato.  Por 

favor, anotem este evento em suas agendas, e iniciemos   

desde já os preparativos para convidarmos o maior número 

de homens, especialmente aqueles que ainda não tiveram a 

oportunidade de conhecer os ensinamentos da Seicho-No-Ie. 

 

Missão Sagrada 
 

Bom dia, Muito Obrigado ! 

“..conforme a lei mental "Quem Dá ; Recebe" muito além 

da ação praticada, abrem-se os olhos da nossa mente e surge 

a "Mente Divina"...” ( Prof. Seicho Taniguchi ). 

 Contamos assim com a compreensão e colaboração de 

todos, para  que o Movimento de Iluminação da Humanidade  

possa atingir seu sagrado objetivo. 

Coloco-me juntamente com toda a diretoria à inteira 

disposição. 

 Abraços!!! 

Preletor Jocelino Zanutello 

mailto:infinitaprovisao@itelefonica.com.br
mailto:chkuniyoshi@hotmail.com
mailto:rafhorie@dglnet.com.br
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jocelino@jodati.com.br 

 

Visitas de Bênção 
 

Bom Ano caros amigos dirigentes! 

Depois desse ano maravilhoso de 2010 e de muita festa 

de fim de ano, estamos começando um novo ciclo onde 

podemos fazer acontecer tudo o que acreditamos. Então 

vamos lá fazer DEUS se manifestar através de nós 

abençoando o próximo, pois tudo que semeia será colhido, 

por isso aquele que dá é mais feliz do quem recebe. 

Como dar a benção é uma ação essencialmente espiritual, 

é mais valiosa do que a doação de bens materiais. Proponho 

aos Senhores que façam uma programação semanal para 

visitar primeiramente os dirigentes da sua A.L., após isso, 

preencha o relatório para termos o conhecimento de sua 

atividades. Nos peça ajuda se tiver dificuldades, pois nossa 

função é apenas de ajudar aos Senhores. Vamos acompanhar 

durante todo ano de 2011 as Visitas de benção realizadas, e 

ao final teremos muita alegria para dividir com seus 

dirigentes. Faça sua cidade ou sua A.L. brilhar! 

Já aviso aos Senhores que “Itapira também está no 

páreo, heim!” 

Muito Obrigado! 

Divulgador Fernando Duzo    magfer@ig.com.br  

 

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.  

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).   

 

Seminário  do  Sucesso   2011 
 

CARNÊS PARA O SEMINÁRIO DO SUCESSO 2011 

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 do Sucesso da 

Associação Fraternidade. 

Desejamos que a divulgação e a participação das 

Associações Locais da regional SP-Campinas neste evento 

seja maciça, e para ajudar neste objetivo grandioso, de 

iluminar o caminho da humanidade, vamos todos nos unir e 

juntos atingí-lo. 

Os Srs. Presidentes receberam em Dezembro os carnês 

para o pagamento programado e parcelado dos valores 

relativos aos custos das despesas da academia, sendo cinco 

vezes de R$20,00, correspondentes aos meses que faltam 

para o evento. 

Aos Presidentes que ainda não retiraram os carnês para 

os participantes de sua AL, por favor comuniquem-se 

conosco. 

Dentro de sua AL encontre uma pessoa que possa ficar 

com a atividade de receber e guardar estes valores até o  

evento. 

Vamos divulgar o Seminário do Sucesso para o maior 

número de homens em nossas cidades. Todos somos irmãos 

nesta empreita e só conseguiremos juntos. 

Quaisquer dúvidas, por favor, procurem o Div. Aparecido 

Lopes ou o Div. José Victor Rodrigues Jr.  ( 

victorrodriguesjr@gmail.com ). 

 

O R A Ç Ã O  
 

Para Iluminar a Humanidade 
 

Pela paz da humanidade, mentalize: 

O Amor de Deus flui para o meu interior e preenche todo 

o meu ser, que neste momento resplandece intensamente e 

propaga vibração de Amor a toda a humanidade, 

abençoando-a.  
Do livro: “Minhas Orações” - Masaharu Taniguchi  

 

Artigos Para Reflexão 
 

“ Como viemos avançando cegamente rumo ao nosso 

próprio desenvolvimento, seguindo a corrente da 

mailto:jocelino@jodati.com.br
mailto:magfer@ig.com.br
mailto:victorrodriguesjr@gmail.com
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modernidade, sacrificamos desde os tempos antigos a 

sensibilidade religiosa, e devastamos a Natureza, 

perturbando o meio ambiente global, e, finalmente, surgiu a 

necessidade de retomar o pensamento como o da deep 
ecology,  Analisando nesse sentido, a questão ambiental do 

planeta Terra faz parte dos ensinamentos de Kanzeon 

Bosatsu, que se encontra na retaguarda da Natureza, 

transformando seu corpo em “Terra que se aquece”, em “ 

pessoas que sofrem com a fome”, em “espécies em extinção”, 

em “mudanças climáticas que se intensificam”, está 

demonstrando a nós humanos um importante ensinamento. É 

impossível que aprender e praticar esses ensinamentos não 

sejam atividades religiosas. “ 
Fonte: Livro “Caminho da Paz pela Fé”,  Masanobu Taniguchi,  3ª. Ed,pag.228-9  

 

A Verdade Tudo Harmoniza 

 
“ De agora em diante, lacrarei meus olhos para nunca ver 

o mal dos outros. 

De agora em diante, lacrarei meus ouvidos para nunca 

ouvir o mal dos outros. 

De agora em diante, lacrarei minha boca para nunca falar 

mal dos outros. 

De agora em diante, abrirei meus olhos para ver 

unicamente o aspecto bom dos atos do próximo, 

De agora em diante, abrirei meus ouvidos para ouvir 

unicamente o bom sentido encerrado nas palavras alheias; 

De agora em diante, toda vez que abrir minha boca para 

falar, elogiarei as qualidades do próximo. 
Fonte: Livro “A Verdade da Vida”,  Masaharu Taniguchi,  6ª. Ed, pag.183  

 

Liderança Exige Compromisso 
“Ser fiel à sua escolha “ – eis minha definição de 

compromisso. Ela é uma das importantes qualidades de 

caráter que um líder pode possuir e, claro, só se torna 

possível com uma boa dose de força de vontade e 

comprometimento.  

Os melhores líderes servidores são aqueles que cumprem 

os compromissos que assumem. Afinal, não são eles que 

exigem empenho pela melhoria contínua, pessoal e 

organizacional?  Não seria possível pedir aos outros que 

sejam o melhor que possam, se eles próprios não assumissem 

o compromisso de se tornarem os melhores.  

Compromisso é ter coragem moral de fazer a coisa certa, 

independentemente de relações de amizade ou de outras 

alianças, mesmo que seja impopular ou implique risco pessoal.  

Martin Luther King Jr. colocou a coragem moral em 

perspectiva quando declarou:  “ A estrutura moral de um 

homem não é a sua posição em momento de conforto e 

conveniência, mas em momentos de desafio e controvérsias”.  
Fonte: Livro “Como Se Tornar um Líder Servidor”, James C. Hunter  

 

 

Meio-Ambiente  
 

Sete pequenas iniciativas que todos podem tomar para 

ajudar a diminuir o efeito estufa 

 

É bem verdade que os hábitos aos quais a vida moderna 

nos conduz fazem com que promover alguma mudança seja 

um pouco de trabalhoso no começo, e talvez tenhamos de 

mexer em algumas de nossas convicções. Por outro lado, 

como a Seicho-No-Ie não é a filosofia do “tem que ser 

assim”, fica o convite a todos para que reflitamos e, aos 

poucos, coloquemos em prática algumas atitudes éticas para 

com o nosso planeta. 

Dica 1 – Plante árvores. Não é um completo absurdo 

cogitar essa possibilidade levando em conta que toda e 

qualquer fruta que comemos possui sementes. Aceite a 

hipótese de fazer isso no seu quintal, no sítio de algum 

parente que autorize etc. Se você procurar um jeito de 

fazer isso, vai se surpreender. 

 

Dica 2 – Economize energia elétrica. Uma lâmpada que 

você apaga pode significar uma luz que se acende no fim 

deste “túnel”. 

 

Dica 3 – Leve sacola de feira no supermercado. No 

começo, pode parecer até meio incômodo, e alguns 

estabelecimentos talvez possam causar algum 

constrangimento por não deixá- lo(la) entrar com a sacola, 

mas depois você perceberá que, desde o transporte até o 

acondicionamento dos alimentos na sua despensa, é bem mais 

prático o uso de uma só sacola. 

 

Dica 4 – Economize água. Repense se você realmente não 

pode desligar o chuveiro enquanto ensaboa o cabelo, por 

exemplo. 

 

Dica 5 – Utilize mais o transporte coletivo. Isso ajuda na 

redução do congestionamento do trânsito e na queima de 

combustíveis, um dos responsáveis diretos pelo efeito 

estufa. 

Dica 6 – Diminua o consumo de carne. Os bovinos, ovinos e 

suínos são responsáveis por 18% da emissão dos gases. 

Atualmente, cerca de 40% dos cereais produzidos 

mundialmente (cerca de 660 milhões de toneladas), 

conforme informa o prof. Masanobu Taniguchi, no livro 

Primeiro Passo para a Paz, são destinados à criação de 

animais para consumo da carne. 

 

Dica 7 – Escolha produtos de empresas que se preocupam 

com o meio ambiente. Prefira comprar de empresas que 

possuam o certificado ISO14000 
Fonte: Círculo de Harmonia, 28/4/2008 

 

 

 

LISTA DE e-MAILS DA FRATERNIDADE 

Srs. Presidentes, Dirigentes e Divulgadores que não 

estão recebendo e-mails mensais da Associação 

Fraternidade, e que desejem recebê-los, por favor, enviem 

mensagem eletrônica para o Div. José Victor Rodrigues Jr. 

Pelo e-mail: victorrodriguesjr@gmail.com solicitando sua 

inclusão na lista 

 

 
 

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, Prel. Jocelino Zanutello, Div. Fernando 

Duzo, Muito obrigado ! 

mailto:victorrodriguesjr@gmail.com
mailto:plisug@hotmail.com
mailto:victorrodriguesjr@gmail.com

