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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 ser um grande líder de vanguarda capaz de movimentar uma multidão, bem como salvar a humanidade e 
liderar um povo, não deve ser influenciado pela hostilidade das pessoas nem tampouco temer ou sentir insegurança em relação às 
críticas severas destas pessoas. As críticas representam o papel de material de apoio, pois elas nos ensinam que existe também 
outro modo de pensar como os dessas críticas. Assim sendo através delas podemos ampliar nosso campo de visão, devemos, 
portanto, analisá-las sem temor, aproveitando dentre elas as boas idéias. (Manual  do Divulgador,  Pag.19/20). 
O QUE NOS FAZ DESENVOLVER: 
 É a sensação de estarmos doando-nos constantemente, é a sensação de que somos sempre motivo de alegria para as 
pessoas. A sensação de dar é uma sensação de auto-desenvolvimento, sensação de que nosso amor se expande cada vez mais. 
É nessa sensação que a vida vai se desenvolvendo. (Manual  do Divulgador,  Pag. 116) 
 Maravilhosos filhos de DEUS, estamos a 20 dias do grandioso Curso de Formação de Líderes, estou usando estes dois 
tópicos do nosso Manual do Divulgador para mostrar como é importante a nossa missão não só como Presidente de Associação 
Local mas como  para qualquer outra atividade exercida dentro dela, seja como dirigente ou como Divulgador. 
 É também uma forma de incentivar o nosso trabalho na divulgação deste evento para levarmos o maior número de pessoas 
pela primeira vez, pois são através desses cursos que sairão os novos Presidentes, vamos então com bastante entusiasmo e com 
muita alegria procurar levar um numero expressivo de Filhos de Deus, pois é somente desta forma que conseguiremos fazer a 
nossa AL crescer e podermos levar adiante o sonho do Mestre Masaharu Taniguchi de iluminar o maior numero de pessoas. 
Conto com todos vocês no dia 27 de março de 2011 a partir da 7:00 hs para um delicioso café da manhã e um dia inteiro de ótimas 
palestras. 
 Gostaríamos de registrar a honrosa visita, nesta data,  do Preletor Fernando Onodera, Vice-Presidente da Associação 
Fraternidade, à nossa Regional, agradecendo por seu amor e dedicação.  Muito obrigado Preletor Fernando Onodera ! 
SEJAMOS  LIDERES  LEVANDO  FUTUROS  NOVOS  LIDERES 
Que Deus ilumine a todos 
Muito Obrigado  
Preletor Sérgio Valter Pelarin,  Presidente da Federação Fraternidade da Regional SP-Campinas. 

 

AGENDA   DO   FRATERNO   2011  
 
19/03 Treinamento Para Dirigentes da Fraternidade.  

Curso  virtual, das 14h00 às 17h30. Participem do 
grupo que se reunirá na Regional SP-Campinas. 
Para mais informações, favor contatar o Prel. 
Plinio Suguinoshita.  
 

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. Convidado especial: Preletor Milton Yuki. 
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. 
Vamos todos divulgar com bastante amor os Registros 
Espirituais da Festividade do Santuário Hoozo, e organizar 
nossas caravanas para participarmos das Festividades.  
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. Vamos organizar nossas 

caravanas para participarmos com muita alegria deste 
Seminário. 
 
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, 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 Fevereiro. Desejamos muita saúde, paz e prosperidade 
para nossos amigos: 
01/02 – MARCELO GONÇALVES DE LIMA 
08/02 – DENIS PAULO TORDIN 
10/02 – CARLOS HEIKO KUNIYOSHI 
15/02 – ANTONIO FERNANDO CONCEIÇÃO 
19/02 – ROBERTO RAMOS GALUCIO 
21/02 – IVAN GALTER BARBOSA 
25/02 – RENATO MUCCILLO 
 KLEBER VIANA KUGELMEIR 
28/02 MARCELO DA SILVA 
 

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

REFLEXÃO 
 
 Que é servir verdadeiramente.  
  

O verbo servir, com o significado de “ trabalhar em 
benefício do próximo”, é uma palavra muito positiva. Quando 
se diz: “ Minha esposa não me trata bem”, significa que ela 
carece do sentimento de servir ao marido.  

A ganância é o antônimo do sentimento de servir. O 
lar se torna harmonioso quando há esse sentimento de 
servir.  

Para que a sociedade se torne um mundo agradável 
de viver, é preciso que as pessoas tenham o sentimento de 
servir ao próximo.  

Quem tem verdadeiro sentimento de servir ao 
próximo deve ignorar as posições hierárquicas e praticar 
gentileza igualmente a todas as pessoas.  

Reverenciando mutuamente a natureza divina do 
outro, é esse sentimento que constrói um mundo realmente 
bom para viver.  

Não há pessoa mais poderosa do que aquela que 
possui verdadeiro sentimento de servir ao próximo, pois sem 
desejar algo do outro, pensa em se doar.  

O homem possui amor infinito, que jamais se reduz, 
por mais que seja doado ao outro. E quem o doa recebe de 
volta aquilo que doou.  

Servir ao próximo não é se sacrificar por alguém.  
Se desejamos construir uma sociedade realmente 

boa para viver, precisamos todos ter abundante sentimento 
de servir ao próximo. Do livro: Reflexões sobre a Vida, pag. 
97 e 98, Prof. Seicho Taniguchi.  

 
CURSOS VIRTUAIS 

 
Curso Virtual livro “A Verdade da Vida “ 
 “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.” (6ª. 
Declaração Iluminadora da Seicho-No-Ie, livreto Shinsokan 
e outras orações). 

Convidamos todos os dirigentes, líderes, adeptos, e 
simpatizantes para participarem do encontro do Curso 
Virtual que acontece todas as quartas-feiras, das 19h45 ‘as 
21h30, na Regional SP-Campinas. São 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. Haverá sessão de perguntas e respostas. 
Venham e convidem todos em suas ALs. Por favor, divulguem 
nas ALs.  Mais informações com a Prel. Nair Silvestre, na 
Regional SP-Campinas. 
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 é realizado 
todos os meses paralelamente à Reunião de Presidentes, 
conta sempre com sua valiosa e agradável presença. Deixo 
aqui registrada uma sugestão: convide seus amigos de 
Associação a participar de nossos Encontros. 

Ajudem-nos 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. 

Os livros nos mostram claramente a  Verdade, que 
se aplica nos dias de hoje desde 1.930. Palavras que apesar 
de todo desenvolvimento tecnológico atual, continuam 
salvando almas, libertando-as do sofrimento e fazendo 
vibrar esta alegria infinita latente em nós. Temos que parar 
pra pensar sobre o que acontece realmente. 

As palavras contidas nos livros são sagradas e tem o 
poder de abençoar a vida de cada um que se entregar a sua 
leitura.  Mestre Masaharu Taniguchi nos diz que a Seicho-
no-ie não tem templos majestosos para que sejam 
apreciados, os verdadeiros templos são os livros que apesar 
de todo tempo que passa, ainda continuam atuais. 

Sabendo disso e se conscientizando, tendo 
oportunidade não deixem de divulgá-los. As revistas são 
elaboradas baseadas nos livros, tendo a mesma importância. 

Num primeiro contato são as revistas que vão 
desempenhar o papel de tocar os corações das pessoas. 

Se sua vida não está tão boa, falta doação. Divulgue 
mais revistas e verá como é bom poder oferecer algo as 
pessoas que não tem preço. 

Se sua vida está boa, também divulgue pois as 
virtudes acumuladas nunca serão demais. 

Gostaríamos de recomendar a todos os colegas 
Presidentes e membros da Diretoria de todas as ALs a re-
leitura e estudo do Manual do Divulgador da Seicho-No-Ie, 
que nas páginas 88 a 96, explica detalhadamente tudo sobre 
a Divulgação de Revistas Sagradas da Seicho-No-Ie.  

Conto com a ajuda de todos para divulgarmos ainda 
mais as Revistas Sagradas da Seicho-No-Ie. Muito obrigado! 
Uma boa semana e até o mês que vem. 
chkuniyoshi@hotmail.com 
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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 e Vila Havai, Jardim Nova Europa, Bom Retiro, 
Sumaré, Valinhos.   

Gostaríamos de registrar um cumprimento especial à 
Diretoria da AL Amparo, pela realização de mais um 
Seminário do Sucesso Regional, no dia 27/02, sob a dedicada 
orientação do Preletor Arnaldo Alves da Silva e Preletora 
Marlene Castanheira Gonçalves.  

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 
. 

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 
 
A Felicidade de Abençoar os Outros 
 “ Tudo que se semeia será colhido. Portanto, 
abençoando o próximo, você também será abençoado. Mas, 
se você abençoa o próximo com  a intenção de ser 
abençoado, isso é um a doação que visa a recompensa, e 
tende um pouco para o mercantilismo. Deve-se orar 
unicamente pela felicidade do próximo, sem esperar 
recompensa, este é o verdadeiro abençoar.  Na verdade, a 
sensação de felicidade não provém de recompensa obtida 
após abençoar o próximo, e sim do próprio fato de estar 
abençoando. Por isso, aquele que “ dá “ é mais feliz do que “ 
quem recebe”. Como dar a bênção é uma ação 

originariamente espiritual, é mais valiosa do que a doação de 
bens materiais”. Masaharu Taniguchi, A Verdade, vol. 2, cap. 
VII, pág. 143. 
  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 
Aparecido Lopes, Presidente da Associação Fraternidade de 
Amparo. 

 
JF: Como você conheceu e iniciou na Seicho-No-Ie ?  
Aparecido: Quando conheci a Seicho-No-Ie estava com 
grandes problemas, sem solução, e através da minha querida 
mãe, através da minha mãe conheci a Seicho-No-Ie  e 
entendi que através da Leitura das Sutra Sagradas e Livros 
Sagrados que tudo não passava de ilusão da minha mente, 
pois sou Filho de Deus imune a doença pecado e morte. Sou 
muito grato a Seicho-No-Ie por ter mostrado essa verdade 
 
JF: Como estava a Associação Fraternidade de Amparo  
quando você assumiu a presidência? Como ela está hoje ? 
Aparecido:  Estava muito bem, pois fazia parte da diretoria 
da Associação Fraternidade. O presidente Jair Batista de 
Souza já fazia um trabalho muito bom hoje damos 
continuidade ao trabalho dele com muito amor e harmonia 
 
JF: Quais os seus principais planos para a Associação Local 
de Amparo  durante a sua gestão como Presidente ? 
Aparecido:  É focar todo o nosso trabalho para formar 
lideres para fortalecer ainda mais a nossa Associação 
Fraternidade levando os homens para cursos na sub-séde e 
em Ibiúna, na Regional SP-Campinas, e Reuniões Especificas 
para Homens 
 
JF: Você gostaria de acrescentar algum outro comentário 
pessoal ?   
Aparecido:  Agradecer muito a Deus e a Seicho-No-Ie por 
este ensinamento maravilhoso Homem Filho de Deus, aos 
amigos e preletores, e presidentes anteriores que me deram 
a oportunidade de me tornar um dirigente, muito obrigado 
 
 

Formando Apresentadores da Seicho-No-Ie 
 
 A função do Apresentador da Seicho-No-Ie difere 
do Apresentador de shows. O Apresentador de espetáculos 
exalta, anima o público a gritar e dançar, além de brincar 
com os participantes. Já o Apresentador da Seicho-No-Ie 
anuncia respeitosamente, e fielmente item por item do 
programa, sem atrair a atenção para si.  
 No Manual do Divulgador da Seicho-No-Ie, os 
senhores dirigentes da Fraternidade poderão estudar um 
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capítulo dedicado especialmente à formação de 
Apresentadores da Seicho-No-Ie.   
 No Manual são tratados inúmeros aspectos da boa 
apresentação, tais como Perfil do Apresentador, Detalhes 
para uma Excelente Apresentação, Tempo, Como Anunciar, 
Termos Adequados Para Uma Boa Apresentação, Rodízio de 
Apresentadores, Traje e Comportamento Pessoal,  
 Gostaríamos de recomendar a todos os colegas 
dirigentes o estudo deste capítulo do Manual do Divulgador 
da Seicho-No-Ie. O Manual está disponível com o Preletor 
Marcelo da Silva. 
 Além do estudo do Manual, estamos incentivando a 
realização de reuniões de treinamento para Apresentadores 
da Seicho-No-Ie. Os Presidentes interessados em participar 
dos treinamentos na Regional, ou em organizar treinamentos 
em suas ALs, solicitamos contatar o Preletor Plínio 
Suguinoshita. 
 

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 
hoje, dia 5 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 destinados 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. 

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 sejam maciças, 
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 Para Reconciliar 

Eu lhe perdoei e você me perdoou, 
eu e você somos um só perante Deus. 
Eu o amo e você me ama também; 
Eu e você somos um só perante Deus. 
Eu lhe agradeço e você me agradece. 
Obrigado, obrigado, obrigado... 
Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. 
Oro sinceramente pela sua felicidade. 
Seja cada vez mais feliz... 

 
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 ! 


