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PALAVRAS DO PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO 
 Srs. Presidentes e lideres da Associação Fraternidade, bom dia, reverências e muito obrigado 
 “PONHA EM PRÁTICA AQUILO QUE VOCÊ DESENHOU NA MENTE 
 Sobre a necessidade de sonhar: 
 A alma do ser humano torna-se árida quando não tem um ideal. ”Sonhar” é a maneira pela qual o homem procura exteriorizar 
livremente o seu “conteúdo infinito”, transpondo as barreiras de tempo e espaço. Dentre todos os “sonhos”, ou seja, todas as 
coisas que “desenhamos” na mente, o fundamental é a “visão do homem como filho de Deus”.  É a partir deste “sonho” que tudo se 
concretiza neste mundo.  
 A idéia errônea de que “nós somos pobres criaturas distantes de Deus” interrompe a nossa comunicação com Deus – a fonte da 
força infinita -- e faz com que nos tornemos seres fracos e insignificantes.  A conscientização da nossa natureza divina nos 
conduz à realização do mais grandioso de todos os sonhos, pois ela não só nos faz compreender que “o homem, embora pareça 
mortal, é na verdade um ser eterno, indestrutível”, como também nos possibilita manifestar concretamente. Aqui e agora, a força 
ilimitada recebida de Deus.” (“Livro dos Jovens”,  cap.16,  pág. 189)  
 É desta forma que quero agradecer a todos vocês meus queridos amigos, pelo empenho demonstrado na divulgação do nosso 
Curso de Formação de Lideres, pois foi graça a essa maravilhosa dedicação que a nossa Regional obteve novamente o 1º lugar com a 
maior caravana.  E desta forma um dos meus “sonhos” começa a tomar forma, pois um dos compromissos por mim estabelecido foi 
justamente o de levar a nossa Regional ao topo, de onde ela nunca deveria ter saído, pois afinal de contas é a maior Regional do 
Brasil. 
 Aos queridos Presidentes que não puderam ir neste evento, fica a oportunidade  de trabalharmos mais uma vez em conjunto 
para cumprir os nossos objetivos no SEMINÁRIO DO SUCESSO, levando o maior numero de Filhos de Deus para este evento  que, 
eu tenho certeza, será abrilhantado pela presença de todos os senhores. 
 Minha gratidão também a todos os companheiros da Diretoria de nossa Federação, que tem dedicado o melhor de seus 
esforços em seus respectivos Departamentos e Coordenadorias. Todos os dias tudo acontece cada vez melhor em nossa 
Federação,, graças ao apoio de todos os meus dedicados companheiros de Diretoria. 
 Mais uma vez, minhas reverências e o meu Muito Obrigado do fundo do coração.   
 SEJAMOS LÍDERES LEVANDO FUTUROS NOVOS LÍDERES! 
 MUITO OBRIGADO! 
 Que Deus ilumine a todos 
 Preletor Sérgio Valter Pelarin,   Presidente da Federação Fraternidade da Regional SP-Campinas. 

 

AGENDA   DO   FRATERNO   2011  
 

10/04 55ª Festividade do Santuário Hoozo do Brasil e 
27ª Cerimônia no Monumento dos Anjinhos Anônimos, em 
Ibiúna. 
11-14/04 Seminário Geral de Treinamento Espiritual de 
Oferenda de Trabalho (Seminário da Cura Divina), na 
Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna/SP. 
21/04 4º. Seminário Esperança e Fé, na Regional SP-
Campinas, na Regional SP-Campinas, das 9h00 às 17h00. 
Orientadores: Prel. Geraldo Malachias, Prel. Alvair Amaral 
Tangioni, Prel. Jose Adalton de Oliveira, Prel. Fernando 
Bianchi Rufino.  
07/05 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 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 
21-22/05 Seminário Geral (Seminário da Meditação)  
 
4 e 5/06 Curso p/ Divulgadores da Seicho-No-Ie, na 
Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna/SP.  
 

11-12/6 Seminário para Casais, na Academia de 
Treinamento Espiritual de Ibiúna/SP.  
 
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 
Próxima Reunião de Presidentes:  
 Nossa próxima reunião será no dia 07/05/2011 às 
8h30 na Regional SP-Campinas. Convide todos os colegas da 
Diretoria e todos os Divulgadores de sua A.L. trazendo-os 
para juntos construirmos um movimento mais forte.  Muito 
obrigado ! Até lá !!! 
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Parabéns para vocês ! 
Parabéns aos dirigentes que comemoraram seu 

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

01/03 - JEFERSON DA SILVA 
06/03 - APARECIDO DONIZET FRANCHETTO 
11/03 - DUILIO GONÇALVES DE SANT'ANA 
15/03 - WILSON CEZAR GUIRADO 
22/03 - ODAIR JOSÉ CARLOS MOSCA 
26/03 – FRANCISCO EDUARDO MAIOLINI 
 
P A I N E L      F R A T E R N I D A D E 

snis 
Coordenadoria de Divulgadores 

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

É com muita alegria e gratidão que venho mais uma vez 
agradecê-lo pela dedicação abnegada e pelo amor despendido 
na divulgação da Seicho-no-Ie. Saiba que seu engajamento 
nesse sagrado movimento é obra de Deus na sua vida. A 
humanidade está sedenta de pessoas como o senhor, anjo 
enviado à Terra com o grandioso e sagrado propósito de 
divulgar e Verdade ao maior número de pessoas possível. 

O Departamento de Divulgadores conta, mais uma vez, 
com sua honrosa presença no nosso "Encontro de 
Divulgadores". Participe. Converse com o Presidente de sua 
AL e venha com ele pois, nosso Encontro ocorre junto à 
reunião de presidentes (todo primeiro sábado). Tratamos de 
assuntos interessantes e importantes do cotidiano familiar, 
do trabalho, da Associação Local, etc. 

Com a certeza de sua honrosa presença, agradeço 
grandemente. Muito obrigado. 

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

 
Bom dia, muito obrigado. 
Agradeço pela presença de cada um dos senhores em 

mais uma reunião de presidentes da maior Regional Seicho-
No-Ie do mundo. 

Este fim de semana passado, fomos a mais um Curso de 
Formação de Líderes na sub-sede, que por sinal foi 
maravilhoso (imperdível), na qual reforça mais ainda a razão 
por que motivos estamos aqui neste planeta Terra.  
Professor Luiz Hideo Tamaru nos diz: "Nós com Deus tudo 
podemos e Deus sem nós nada pode.", bem profunda esta 
afirmação servindo para refletirmos sobre o que realmente 
nós somos e qual o nosso papel nesta vida. Porque através de 
nós é que Deus se manifestará.  Às vezes, para uma pessoa 
iniciante na Seicho-no-ie pode chocar um pouco no primeiro 
momento, mas depois refletindo bem com o coração puro sem 
julgamento e sem resistência pode-se entender o que o 
professor quer nos mostrar.  

Toda essa Verdade os senhores encontrarão nos livros e 
revistas. Não deixem de ler pelo menos uma página ao dia, 
para se lembrarem do que são verdadeiramente, pois senão 
ficamos tomados pela vida atribulada e acabando sendo 
levado pela vida dos cinco sentidos acreditando como sendo 
só o que existe. 

Depois de lerem, conscientizarem essa Verdade, 
divulguem para o maior número possível de pessoas,  livros e 

revistas para que vivam libertos de todo tipo de sofrimento 
e manifestem aqui na Terra o que sempre existiu, mas não 
enxergávamos: SÓ  EXISTE  O  BEM. 

Um grande abraço e até o mês que vêm. 
Preletor Carlos H. Kuniyoshi. 
chkuniyoshi@hotmail.com - fone 3278-3193. 
 
Reunião de Estudos Específicos para Homens 

Reverencias, Muito Obrigado! 
Gostaria de parabenizar a Fraternidade pelo Sucesso que 

tivemos em nosso Curso para Formação de Líderes, em 
especial a AL de Itatiba que conseguiu o troféu de maior 
caravana, e todos os demais dirigentes que com muito amor 
levaram muitos participantes, inclusive muitos que 
participaram pela primeira vez.  Esperamos que todos os 
Presidentes, Divulgadores, adeptos tenham gostado de todas 
as palestras que tivemos, pois, realmente foi muito 
revigorante. 

Gostaria de aproveitar o entusiasmo de todos para que 
possamos participar, com igual dedicação, na Academia de 
Ibiúna, nos dias 14 e 15 de maio de 2011, do Seminário do 
Sucesso. Não se esqueçam de convidar amigos e parentes 
mesmo que nunca tenham participado de uma Reunião da 
Seicho-No-Ie, os Seminários são uma oportunidade especial 
para estas pessoas. 

Queremos agradecer a todas as AL´s que com a 
determinação estão divulgando e realizando as Reuniões 
Especificas para Homens, e com muito amor levando o  
Ensinamento ao maior número de Homens. Como diz nosso 
lema: "Associação Fraternidade, guiando os homens em novos 
caminhos de Luz". 

Estamos de braços abertos, para podermos auxiliar no 
que for preciso, e possamos contribuir para que o maior 
número de Homens conheça este ensinamento, e que 
possamos contribuir para construir uma sociedade ainda 
melhor, com mais famílias mais unidas, com muita harmonia, 
alegria, prosperidade, saúde... tudo o que já existe no Mundo 
da Imagem Verdadeira. 

A Todos meus sinceros agradecimento, Muito Obrigado! 
Divulgador Rafael Horie 
rafhorie@dglnet.com.br - 19-9187-5789 
 
Seminário  do  Sucesso   Regional SP-Campinas 

 
O Seminário do Sucesso Regional, na Regional SP-

Campinas será no dia 10/09/11. Os orientadores serão o 
Preletor Raimundo Helierson Oeiras Maia, e a Preletora 
Eleonor Setsuko Kawano Sato.  Por favor, continuem 
convidando o maior número de homens, especialmente 
aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer os 
ensinamentos da Seicho-No-Ie. 
 

Missão Sagrada 
 
Queridos Presidentes e PAMS, quaisquer dúvidas ou 

necessidades sobre Missão Sagrada, por favor, procurem 
pelo Coordenador do Departamento de Missão Sagrada de 
nossa Federação, o Preletor Jocelino Zanutello no email 
jocelino@jodati.com.br 
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Visitas de Benção 
 
É abençoado aquele que abençoa 
Aquilo que você pensa concentradamente é que se 

concretiza na sua vida, determinando o seu destino.  O seu 
destino poderá ser bom ou ruim, dependendo dos 
pensamentos nos quais você concentra a sua mente.  Estará 
você concentrando a mente em “abençoar” o próximo?  Ou 
estará concentrando-a em maldizê-lo, odiá-lo? Dependendo 
do procedimento, seu destino será abençoado ou 
amaldiçoado.  Tanto o ditado que diz: “Faça aos outros o que 
você deseja que façam para você”, como o que diz: “não faça 
aos outros o que você não gostaria que fizessem para você”, 
são, em última análise, as duas faces da seguinte Verdade: 
“Abençoe e será também abençoado”.  Abençoe as pessoas a 
todo o momento! Ao realizar algum trabalho, faça-o 
abençoando esse trabalho! Extraído de: A Verdade, 
Masaharu Taniguchi, vol. 2, pág. 147 

Aos presidentes que desejam intensificar as Visitas de 
Benção, por favor contem com nosso apoio. 

Divulgador Fernando Duzo,   e-mail magfer@ig.com.br  
 

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 do Divulgador Márcio Rogério de Lima, 
Presidente da Associação Fraternidade de Campo Limpo 
Paulista/SP, a quem agradecemos. 
JF: Como você se tornou um Dirigente ?  
Márcio: Tornei-me Dirigente quando ainda participava das 

reuniões da Fraternidade em Jundiaí no ano de 2004. Logo 
que eu e minha esposa conhecemos a Seicho-No-Ie, tivemos 
muito interesse na Organização, nas Práticas, bem como em 
ajudar no que fosse possível. No mesmo ano começamos a 
realizar os Módulos de Estudo na Regional SP-Campinas. 
Fui convidado pelo então Presidente da Fraternidade a ser 

seu Vice e por decorrência disso, participei de um Curso para 
Líderes na Sub Sede, além de um Seminário do Sucesso na 
Academia de Ibiúna. Minha esposa e eu fomos (durante 1 ano 
e meio) coordenadores de reunião de estudos na AL, onde 
estudamos o Livro A Verdade Vol. 9 de autoria do Mestre 
Masaharu Taniguchi, sob a orientação da Preletora Marlene 
Castanheira Gonçalves. Além disso, fui também Coordenador 
do Domingo da Seicho-No-Ie e sempre contando com a ajuda 
da minha esposa. 
 Em 2007, ocorreram algumas situações adversas e 

acabamos nos afastando durante algum tempo dos cargos, 
mas sempre mantivemos a contribuição à Missão Sagrada em 
dia, bem como continuamos a participar das reuniões em 
outros locais. 
 No final de 2009, fomos convidados a participar das 

reuniões de Campo Limpo Paulista o que aceitamos e 
começamos a freqüentá-las. No início de 2010, fui convidado 
para participar da eleição para a a Presidência da Associação 
Local da Fraternidade. E minha esposa por sua vez, foi 
convidada a participar da eleição da diretoria da Associação 
Local da Prosperidade, ambos em Campo Limpo Paulista. 
Aceitamos e deste então estamos trabalhando com afinco 
nestas organizações. 

JF: Como estava a Associação Fraternidade de Campo 
Limpo Paulista quando você assumiu a presidência? Como ela 
está hoje ? 
Márcio: Na Associação Fraternidade em Campo Limpo 

Paulista tínhamos apenas uma Cerimônia por mês, que era a 
Cerimônia em Memória aos Antepassados, hoje conseguimos 
fazer com que os adeptos tenham a oportunidade de 
conhecer e participar de todas as Cerimônias e Práticas da 
Seicho-No-Ie, inclusive a Cerimônia de Consagração da 
Missão Sagrada. Graças à colaboração de todos os 
dirigentes, conseguimos, no início deste ano, dar 
continuidade a uma prática maravilhosa que é a Visita de 
Bênção. Temos um grupo composto por três casais, no qual 
três são Preletores e três Divulgadores. Já realizamos oito 
em duas semanas e os adeptos tem manifestado muita 
alegria em receber-nos para as Visitas de Benção. 
JF: Quais os seus principais planos para a Associação Local 

de Campo Limpo Paulista durante a sua gestão como 
presidente ? 
Márcio: Com relação aos planos para esta gestão, incluem-

se as Reuniões Específicas para Homens; o aprimoramento 
espiritual dos dirigentes através de Cursos e Seminários; o 
total engajamento de todas as Associações do Núcleo para 
que possamos continuar a trabalhar em conjunto; a 
continuidade das Práticas e Cerimônias, além é claro das 
palestras. 
JF: Você gostaria de acrescentar algum outro comentário 

pessoal ?   
Márcio: Devo salientar que estar Presidente de uma 

Associação Local é uma oportunidade maravilhosa para o 
crescimento em todas as áreas da vida. Isso apenas é 
possível através da dedicação totalmente sem apego. 
Comprometimento e responsabilidade, inerentes ao Filho de 
Deus, são muito mais que simples palavras, são premissas 
básicas para um dirigente, principalmente se este estiver no 
cargo de Presidente. Abraços a todos e muita dedicação a 
este magnífico ideal. Muito Obrigado. 
 
Nova diretoria da Associação Fraternidade 
Foi eleita, para o período de 1/3/11 a 28/2/14, a 

Diretoria da Associação Fraternidade da Seicho-No-Ie do 
Brasil. Desejamos muito sucesso a todos os dirigentes. 
Presidente  Luiz Hideo Tamaru 
Vice-Presidente e  
Secretário Executivo Fernando Onodera 
Vice-Presidente  Manoel Silvino Nunes da Silva 
Vice-Presidente  Ralf Arine 
Vice-Presidente  Jairo Oliveira Santana 
Vice-Presidente  José Roberto Botelho 
Vice-Presidente  Arnaldo Alves da Silva 

 
Seminário  do  Sucesso   2011 

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 uma grandiosa participação das 
Associações Locais da Regional SP-Campinas neste evento, e 
para este objetivo, vamos todos nos unir. 

Os Srs. Presidentes receberam em Dezembro os carnês 
para o pagamento  parcelado das despesas da Academia. 
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 Vamos continuar divulgando o Seminário do Sucesso com 
todo entusiasmo, neste mês de Abril, para o maior número de 
homens em nossas cidades.  

Quaisquer dúvidas, por favor, procurem o Preletor  
Aparecido Lopes (cidopresley@bol.com.br) ou o Div. José 
Victor Rodrigues Jr.  ( victorrodriguesjr@gmail.com ). 

 
O R A Ç Ã O  

Oração por “Luz Mental” 
Sou filho de Deus. Deus é Luz que desfaz as trevas da 

mente. Sou filho de Deus, portanto, filho da Luz. Mantendo 
sempre a mente iluminada, expulso as trevas. Porque sou 
filho de Deus, filho da Luz o local que estiver se tornará 

iluminado. Muito obrigado. 
Do livro: Masaharu Taniguchi, do Livro Juvenil de Orações 

 
O Objetivo da Associação Local e a Sua Missão 
Na qualidade de órgão que atua na linha de frente do 

Movimento de Iluminação da Humanidade da Seicho-No-Ie, a 
Associação Local tem por objetivo difundir o Pensamento 
Iluminador em todas as camadas sociais, todos os locais de 
trabalho, todos os lares e cumprir a missão de concretizar o 
ideal que norteou a fundação da Seicho-No-Ie, procedendo 
sempre em conformidade com os propósitos e diretrizes da 
Seicho-No-Ie do Brasil.  

A Associação Local, é o lugar onde renovamos a nossa fé 
constantemente, de modo que em hipótese alguma, quaisquer 
que sejam as circunstâncias, não fiquemos abalados 
acreditando sempre na capacidade do ser humano, 
exteriorizando a todo instante nossa verdadeira Natureza 
Divina. Transmitir fielmente, a Verdade da Imagem 
Verdadeira e vivenciá-la através de todas as atividades nela 
efetuadas e através da postura dos dirigentes: seus 
sentimentos, suas palavras, seus atos. É um órgão de 
divulgação Doutrinária e constitui a base do Movimento de 
Iluminação.  

Todos os dirigentes de todas as Associações Locais, 
devem ser pessoas alegres, e que consigam transmitir aos 
associados, adeptos e simpatizantes esta alegria e, através 
de uma fisionomia radiante, demonstrar a verdadeira 
felicidade por estarem vivificando o ensinamento. Dentre 
todos os seres vivos, o homem é o único ser que ri. O riso é 
um dom concedido ao ser humano.  

Para sentirmos a alegria de convidar pessoas novas para 
as reuniões, devemos ter em mente que, se nascemos neste 
mundo é porque a humanidade precisa de nós, e que a nossa 
missão é levar ao maior número possível de pessoas esta 
Verdade homem-filho-de-Deus através deste ensinamento. 
O Mestre Masaharu Taniguchi nos alertou com suas 
extraordinárias palavras na sua primeira publicação quando 
disse: “Levanto-me e coloco-me diante da humanidade, 
erguendo alto a chama da Verdade. Tornou-se inevitável 
levantar-me. Amigos e companheiros venham aderir a mim”. 

Portanto, devemos ter a conscientização de que para 
atingirmos o objetivo devemos partir para a ação. Qual é 
esta ação?  Convidar pessoas novas para reuniões, divulgar 
revistas, promover visitas de benção, reunião de vizinhança, 
mostrar a importância de tornar-se membro da Missão 
Sagrada e mostrar também a importância de participar dos 
Seminários nas Academias de Treinamento Espiritual. Assim, 
surtirá um efeito maravilhoso com possibilidades de angariar 
um grande número de novos adeptos. Consequentemente, 

com o aumento das freqüências, mais lares estarão à 
caminho da felicidade. 
Extraído do “Manual do Divulgador da Seicho-No-Ie”,pág.40  
 

Participando dos Seminários Gerais 
“ A Academia da Vida destina-se aos que não atingiram 

ainda o nível espiritual para compreender a Verdade pela 
simples leitura dos livros sagrados, e aos intencionados em 
obter conhecimentos mais profundos para salvar o próximo; 
a todos ensina a unir a luz da sabedoria ao calor do amor e 
assim ajudar as pessoas nos diversos aspectos. “, extraído 
da Revelação Divina de 14 de Março de 1932, A Verdade da 
Vida, vol. 6, Masaharu Taniguchi, pag. 113. 

Caros Dirigentes, divulgar os Seminários Gerais é muito 
importante para que todos tenham a oportunidade de 
conhecer e aprender mais os ensinamentos da Seicho-No-Ie.  

Por favor, continuem divulgando e incentivando a 
participação também nos Seminários Gerais. Para saber mais, 
comuniquem-se com a Coordenadora do Departamento de 
Seminários da Regional SP-Campinas, Div. Amélia Vaz, e-mail: 
ameliasvaz@gmail.com 

R e f l e x õ e s  d o  L í d e r  
Decidi que não precisava saber de tudo ! 
 Algumas pessoas acreditam que os grandes líderes 
dispõem de todas as respostas. Isso não é verdade. Líderes 
de sucesso não sabem tudo, mas conhecem pessoas que 
possuem as respostas. Se você me fizer uma pergunta 
relacionada com uma de minhas organizações cuja resposta 
desconheço, sei indicar a pessoa certa para responder.  
 A decisão mais importante que já tomei no sentido de 
manter o foco e simplificar minha vida foi a de contratar 
assistentes de primeira linha. Eles tem sido de grande valor 
para mim.  
 Meus assistentes são a principal fonte de informações 
relacionadas com a minha missão. Confio que eles saibam 
tudo o que é necessário para que eu não precise saber. Mais 
importante ainda é o fato de eles terem aprendido como 
selecionar informações e reunir os detalhes mais 
importantes. Lembre-se de que apenas 20% de todas as 
informações fornecem 80% do necessário para tomar boas 
decisões.  
 Se você é um líder e não dispõe de um bom assistente, 
então está em apuros. Essa é a primeira e mais importante 
decisão, em termos de contratação de pessoas, que todo 
dirigente precisa tomar. Se já tem a pessoa certa para 
ocupar essa posição, então pode focar nas prioridades 
enquanto seu assistente pensa nas outras coisas.  
 Quando deixo de concentrar tudo, muita gente em minha 
organização pode achar que minha importância diminui, mas 
isso me permite fazer as coisas que considero mais 
importantes. Também significa que as coisas nem sempre são 
feitas “à minha maneira”, mas descobri que a maioria delas 
pode ser realizada a contento de outros modos.  

Adaptado de: “O Livro de Ouro da Liderança”, John C. Maxwell, 
Pág. 112, 2008 
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