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 Srs. Presidentes e lideres da Associação Fraternidade, bom dia , reverências , muito obrigado 
  TODOS PODEM SE TORNAR LIDERES! 
 Se você pensa em realizar um grande empreendimento, é preciso que você adquira a capacidade de formar uma organização. 
As quatro trilhões de células do corpo humano funcionam perfeitamente formando um corpo orgânico com funções psicológicas, 
porque existe por trás delas um “gênio em organização”, extremamente hábil denominado “DEUS” , é de fato “um gênio em 
organização” extremamente habilidoso. 
 A organização empresarial e social é constituída através da distribuição adequada de pessoas com habilidade em postos 
adequados. Assim sendo, é preciso que adquiramos a capacidade de descobrir a habilidade e a personalidade das pessoas, e 
mediante isso definir em que posto colocar “esta personalidade”, ou aquela “habilidade”. 
 MAS COMO ADQUIRIR TAL SABEDORIA EM ORGANIZAÇÃO? 
 É com esta pergunta que eu me dirijo a vocês, queridos presidentes, pois gostaríamos de colaborar com todos os nossos 
queridos dirigentes para equacionar nos grandiosos desafios para dinamizar nossa organização e continuamente formar novos 
líderes. Quando fui oficialmente nomeado Presidente desta Federação, recebi uma importante mensagem: o verdadeiro Líder é 
aquele que forma novos Líderes.  
 Desta forma, na reunião de Presidentes do dia 5/2/11, gostaria de concentrar a nossa atenção de uma maneira muito 
especial neste assunto. Portanto, teremos uma reunião voltada aos Senhores Presidentes , vamos então deixar que vocês se 
manifestem em nos dizer qual a dificuldade e desafios  que encontram nas suas respectivas A.L.s. 
 Vamos trabalhar de uma maneira que, com as experiências de Presidentes que conseguiram solucionar seus problemas 
possamos ajudar aqueles que estão passando por dificuldades semelhantes. 
 Nesta primeira reunião debateremos sobre o tema “FORMANDO LIDERES ATRAVÉS DAS REUNIÕES ESPECÍFICAS 
PARA HOMENS”, e vamos já decidir quais serão os temas para as nossas próximas reuniões. Desta forma esperamos contar com  a 
colaboração de todos os senhores para que possamos desenvolver um trabalho maravilhoso em prol do Movimento de Iluminação da 
Humanidade e nunca nos esquecermos que o nosso lema é ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE, GUIANDO OS HOMENS EM NOVOS 
CAMINHOS DE LUZ. 
 MUITO OBRIGADO! 
 Que Deus ilumine a todos 
 Preletor Sérgio Valter Pelarin,  Presidente da Federação Fraternidade da Regional SP-Campinas. 

 

AGENDA   DO   FRATERNO   2011  
 
27/02 Seminário do Sucesso Regional, AL Fraternidade de 

Amparo, às 14h00 
05/03 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8h30 
05/03 Módulos de Estudos, 1ª. Reunião de 2011, na 

Regional SP-Campinas, às 13h00 
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 

02/04 Módulos de Estudos, 2ª. Reunião de 2011, na 
Regional SP-Campinas, às 13h00 

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 
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Parabéns para vocês ! 
Parabéns aos dirigentes que comemoraram seu 

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

05/01 – WAGNER ANTONIO DE MOURA 
08/01 - MARCO ANTONIO GALLO ZAPIO 
14/01 – NELSON  GOUVEIA 
18/01 - LAÉRCIO LUIZ LOURO 
           PEDRO LUIZ FIORI 
19/01 – JOÃO BATISTA CIMPOLINI 
22/01 - LOURIVAL FRANCISCO 
27/01 - ADEMIR ROVARON 
 
P A I N E L      F R A T E R N I D A D E 
 

Escala de Preletores 
AGostaríamos de registrar a nossa mais profunda 

gratidão para com a Preletora Jocely Andreucceti Maeda, 
que com muito amor aceitou a coordenação da Escala de 
Preletores, na Associação do Preletores da Regional SP-
Campinas. Desejamos muito sucesso nessa nova missão. 

Pedimos a todos os senhores Presidentes, que colaborem 
com a Preletora Jocely, ao mesmo tempo em que orientamos 
para que a procurem sempre quando tiverem alguma dúvida 
relacionada com a Escala de Preletores. O e-mail da 
Preletora é: jocelymaeda@yahoo.com.br . 

Aos s 
Coordenadoria de Divulgadores 

Caro amigo divulgador da Seicho-no-Ie, reverências, 
muito obrigado. 

É com muita alegria e gratidão que venho agradecê-lo, em 
nome da Federação Fraternidade da Regional SP/Campinas, 
pelo imenso e belo trabalho que vem sendo realizado pelo 
senhor ao longo do tempo dentro deste Sagrado Movimento.  

Nosso Encontro de Divulgadores, que sempre é realizado 
paralelamente à reunião de presidentes, conta sempre com 
sua valiosa e agradável presença. Deixo aqui registrada uma 
sugestão: convide seus amigos de Associação à participar de 
nossos Encontros. 

Nos ajudem a divulgar nosso Encontro de Divulgadores ! 
Com certeza, nossos Encontros trarão resultados 

fantásticos no desenvolvimento não só de sua A.L., como 
também, em vários outros setores da vida. Deus o abençoe. 
Seja cada vez mais feliz. Continuo contando com você. Muito 
obrigado! SUCESSO!!! 

Preletor Marcelo da Silva. 
infinitaprovisao@itelefonica.com.br 
 
Departamento de Divulgação de Livros e Revistas 

Bom dia, muito obrigado. 
Já leram o livro lançamento: Volume 39 da coleção 

Verdade da Vida? Pois é, lá existem muitas informações e 
esclarecimentos sobre a Verdade na qual às vezes achamos 
que já sabemos tudo. Com certeza neste livro terá uma 
palavra, uma frase ou um capítulo que fará com que os 
senhores sintam um pouco mais de convicção desta Verdade 
que salva almas. Assim teremos mais força para divulgarmos 
os livros e revistas cumprindo a missão de iluminar a 
humanidade. 

No início deste volume o mestre ensina: “Há três mil 
anos, Sakyamuni descobriu o caminho para ter uma vida 
plenamente livre, e Jesus o descobriu há dois mil anos. Este 

livro possibilita o mesmo, não no longínquo passado de dois ou 
tres mil anos atrás, mas agora, aqui. Na era atual, em que não 
cessam os conflitos religiosos, esta obra mostra claramente 
o caminho para a união entre o budismo e o cristianismo, 
trazendo um grande benefício à sociedade atual.” 

Assim, somos  privilegiados de conhecermos primeiro, e 
por isso somos responsáveis por passar a frente esta 
Verdade que muda as vidas das pessoas para melhor. Fui 
escolhido pelo presidente para coordenar esta área, o 
resultado de meu trabalho será os senhores entenderem 
como funciona, divulgar, não deixando nenhuma dúvida sem 
ser esclarecida. Por favor, estou à sua disposição. 

 
Também  gostaríamos de fazer um convite muito especial 

a todos os dirigentes, lideres, adeptos, simpatizantes: todas 
as quarta-feiras, das 20h00 ‘as 21h30, teremos na Regional 
SP-Campinas reuniões virtuais com transmissão pela 
Internet, para estudo do livro A Verdade da Vida, sob 
orientação do Preletor Heitor Miyazaki. Para melhor 
acompanhar os estudos, os participantes devem trazer o 
volume 1 da Verdade da Vida, e caderno e caneta para 
anotações. Também haverá sessão de perguntas e respostas. 
Venham e convidem todos em suas ALs. Por favor, divulguem 
nas ALs.  Mais informações com Prel. Nair Silvestre, na 
Regional SP-Campinas. 

Preletor Carlos H. Kuniyoshi. 
chkuniyoshi@hotmail.com 
 
Reunião de Estudos Específicos para Homens 

Muito Obrigado! 
Com muita gratidão a todos os dirigentes de nossas ALs, 

gostaria de manifestar nossa alegria pela dedicação de todos 
os colegas. Gostaria de agradecer imensamente, e em 
especial, pela realização neste mês, de Reuniões de Estudos 
Específicos para Homens em diversas ALs, a exemplo das 
ALs de Amparo, Itatiba, Jardim Chapadão, Jardim Morada 
do Sol, Jardim Nova Europa, Bom Retiro, Sumaré, Valinhos.   

Mais Reuniões Específicas para Homens significa com 
certeza mais  “Homens em Novos Caminhos de Luz”. Portanto 
agradeço sinceramente pelos Presidentes que não tem 
medido esforços para proporcionar esses maravilhosos 
encontros para o maior número de Homens em suas ALs. 

Estamos aqui para apoiar no que for necessário para que 
todas as A.L.s possam continuar o seu crescimento. Em toda 
a Seicho-No-Ie estamos trabalhando para uma só direção e 
vamos nos empenhar com grande amor para que todas 
possam crescer ainda mais, tornando mais felizes  um maior 
número de famílias. Com certeza, juntos poderemos fazer 
muito. 

A todos 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, 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. 
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Missão Sagrada 
 
Quaisquer dúvidas ou necessidades sobre Missão 

Sagrada, por favor, procurem pelo Preletor Jocelino 
Zanutello no email jocelino@jodati.com.br 

 
Visitas de Benção 

 
Aos presidentes que desejam intensificar ou iniciar suas 

Visitas de Benção, por favor comuniquem-se com o 
Divulgador Fernando Duzo, através do e-mail 
magfer@ig.com.br  

Os Presidentes que desejarem adquirir mais cópias do 
Manual de Visitas de Benção, por favor procurem o Div. 
Fernando Duzo. 

  
Nossa Fraternidade 

 
Esta coluna tem por objetivo trazer ao conhecimento de 

nossos Presidentes, Líderes e Divulgadores quem são nossos 
presidentes e como desenvolvem seus trabalhos. 
Neste mês temos a entrevista com o Preletor Wagner 

Antonio Moura, Presidente a Associação Fraternidade de 
Itú. 
JF: Como você conheceu e iniciou na Seicho-No-Ie ?  
Wagner: Conheci a Seicho-No-Ie através da minha mãe 

que era adepta há muitos anos e me levou para participar de 
algumas reuniões. No ano de 2000 fui convidado por uma 
divulgadora e resolvi comparecer  numa reunião.  Fui e fiquei, 
pois já estava preparado. Hoje eu posso dizer que a Seicho-
No-Ie é a minha religião 
JF: Como você se tornou um dirigente ?  
Wagner: Em 2002 comecei a colaborar na Livraria da AL 

Fraternidade de Itú, depois na Forma humana e Tesoureiro, 
depois vice-presidente da Fraternidade.   Em 2007  quando 
estava fazendo o Ciclo de Estudos da Prosperidade em 
Campinas pediram pra que eu inaugurasse uma APL 
Prosperidade em Itu na qual fiquei por três anos na 
Presidência, porém a Fraternidade está no meu sangue. Em 
junho de 2010 assumi a Presidência da AL Fraternidade de 
Itú. 
JF: Como estava a Associação Fraternidade de Itú 

quando você assumiu a presidência? Como ela está hoje ? 
Wagner: A AL Itu Fraternidade sempre esteve bem, 

sempre foi referência, por isso a nova diretoria tem uma 
grande responsabilidade pela frente. Hoje temos uma média 
de 38 pessoas  por reunião, e a diretoria é composta por 10 
pessoas, sendo que sempre pelo menos oito diretores estão 
presentes. 
JF: Quais os seus principais planos para a Associação 

Local de Salto durante a sua gestão como presidente ? 
Wagner: Nossos planos para a AL são que os nossos 

diretores todos se tornem Divulgadores fazendo o Ciclo ou 
Módulos de Estudo,  aumentar as visitas de benção que são 
uma poderosa ajuda que podemos fazer.  Já temos 10 
homens contribuindo mensalmente com o carnê do Seminário 
do Sucesso, e vamos a Academia de Ibiúna com uma van 
cheia, com certeza! 
Deus tem nos provido de ótimas condições para a diretoria  

trabalhar com afinco  em prol do movimento e  os diretores  
se dedicam muito,  e isso me anima pra seguir avante rumo  à 
transmissão da Verdade Homem Filho de Deus Perfeito. 

Pretendo quando entregar o cargo em 2012 estar com a 
média de 50 adeptos por reunião. 
Em nossa vida fenomênica temos altos e baixos, porém  na 

parte espiritual de nossa vida, nós dirigentes, temos que 
estar sempre em alta, sempre ligados  com Deus, pois numa 
AL  os diretores são reflexos do Presidente. 
JF: Você gostaria de acrescentar algum outro 

comentário pessoal ?   
Wagner: Agradeço  a Deus primeiramente, e a minha mãe, 

que era da Seicho-No-Ie  e plantou a semente  em mim e 15 
anos depois que ela partiu para  o mundo espiritual foi que eu  
me tornei adepto. Obrigado à Associação Fraternidade pelos 
cursos e reuniões que nos fortalecem, muito obrigado. 
 
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, de acordo com a programação abaixo. 
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. 
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 o maior número de futuros dirigentes. 
Paralelamente, haverá Reuniões para Crianças e Juvenis, 

sob orientação de monitores da Seicho-No-Ie. 
Contribuição anual: À Vista R$ 160,00 ou R$ 180,00 em 

até 5 vezes, e  R$ 10,00 pela Apostila. 
Datas das reuniões na Regional: 5/3 ;  2/4; 4/6 ; 2/7; 6/8; 

3/9; 8/10;  5/11 (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. As reuniões dos Módulos de Estudos em 
Limeira acontecem no segundo sábado do mês, com início 
sempre às 13 horas.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.  

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$160,00. O valor anual é 
de R$ 780,00( setecentos e oitenta reais). Inscrições já 
estão abertas, facilitados em 10 parcelas de R$ 78.00. 
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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), 3241-3570 (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. 
Na sua AL, por favor  encontre uma pessoa que possa 

colaborar na 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 Preletor 
Aparecido Lopes (cidopresley@hotmail.com) ou o Div. José 
Victor Rodrigues Jr. ( victorrodriguesjr@gmail.com ). 

 
O R A Ç Ã O  

Oração Do Aprimoramento 
Deus é meu Pai. Sendo filho de Deus, Dentro de 

mim existe a perfeição infinita. 
Por isso, posso sempre melhorar além do grau da 

capacidade que tenha alcançado. 
Estou melhorando todos os dias, e posso melhorar 

muito mais ainda 
Do livro: Masaharu Taniguchi, do Livro Juvenil de orações 

 

Confira dicas de prevenção e a atitude mental 
correta, de acordo com o Ensinamento. 

O Ministério da Saúde chamou representantes das 
principais religiões brasileiras, dentre elas a SEICHO-
NO-IE DO BRASIL, para unirem esforços na campanha 
de combate a dengue. Em encontro realizado no último 
dia 27 de janeiro, na sede do ministério, o Ministro da 
Saúde, Dr. Alexandre Padilha, e o Secretário de 
Vigilância e Saúde do Ministério da Saúde, Dr. Jarbas 
Barbosa, falaram durante cerca de uma hora sobre a 
grave situação e o avanço da doença. 

Força tarefa – Representou a SEICHO-NO-IE DO 
BRASIL o Presidente da Associação dos Preletores da 
Regional DF-BRASÍLIA, preletor Paulo César Rocha 
Ribeiro. “O ministro enfatizou a importância das 
religiões, na medida em que lidam com grandes massas. 

Ele pediu que utilizássemos todos os meios de 
comunicação para orientar as pessoas a tomarem medidas 
de prevenção”, disse o preletor Paulo. 

Site – Com o tema “Todos contra a dengue, união e 
trabalho pela saúde da população”, a campanha conta com 
um site exclusivo. Além de todas as informações sobre a 
doença, quais são os sintomas e como preveni-la, no 
endereço www.combatadengue.com.br também foram 
disponibilizados vídeos, spots de rádio e peças gráficas 
visando ampla divulgação. Profissionais da saúde, 
gestores públicos, educadores e população em geral 
encontram, no site, orientações específicas para 
participarem ativamente da mobilização. 

Sintomas – De acordo com o Ministério da Saúde, é 
crescente o número de casos graves em adultos 
registrados nos últimos anos. O mosquito da dengue, o 
Aedes aegypti, prefere viver no meio humano e, como a 
chuva e o calor favorecem o seu aparecimento, em muitas 
regiões do Brasil o quadro já é de epidemia. As pessoas 
devem procurar um médico caso apresentem os seguintes 
sintomas: dores na barriga fortes e contínuas, vômitos 
persistentes, sangramento pelo nariz, boca e gengivas, e 
sede excessiva e boca seca. 

Como prevenir – Medidas simples, mas que devem ser 
tomadas, são indicadas para combater a dengue: não 
deixar água acumulada sobre a laje; manter o saco de lixo 
bem fechado e fora do alcance dos animais até o 
recolhimento pelo serviço de limpeza urbana; manter bem 
tampados tonéis, barris e a caixa d’água; encher de areia 
até a borda os pratinhos dos vasos de planta; lavar 
semanalmente por dentro, com escova e sabão, os 
tanques utilizados para armazenar água; remover folhas e 
galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas 
calhas; jogar no lixo todo objeto que possa acumular 
água, como embalagens usadas, potes, latas, copos e 
garrafas vazias; colocar o lixo em sacos plásticos e 
manter a lixeira bem fechada. É também importante 
lavar, principalmente por dentro, com escova e sabão, os 
utensílios usados para guardar água em casa, como jarras, 
garrafas, potes, baldes, etc. 

A visão da Seicho-No-Ie – De acordo com o Diretor 
Vice-Presidente da SEICHO-NO-IE DO BRASIL, 
Preletor da Sede Internacional Junji Miyaura, “os 
adeptos da Seicho-No-Ie devem tratar o ‘fenômeno’ 
como ‘fenômeno’, ou seja, todas as precauções devem ser 
tomadas para impedir o alastramento da doença. Por 
outro lado, devemos visualizar um mundo sem doenças e 
atentarmos para o fato de que devemos manter a mente 
sempre tranquila, a fim de não atrair a enfermidade 
devido ao medo. Mantendo a mente serena, vamos orar 
para que a dengue não se expanda e que Deus nos proteja 
sempre”, orientou o Professor Miyaura. 

Fonte: site da Seicho-No-Ie do Brasil 
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