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 P A L A V R A S  D O  P R E S I D E N T E  D A  F E D E R A Ç Ã O  
 Srs. Presidentes e lideres da Associação Fraternidade, Bom dia, Reverências e Muito Obrigado! 
 É com muito amor e gratidão que me dirijo até vocês queridos amigos Presidentes e Líderes da Fraternidade, hoje não vou 
usar muito as minhas palavras, pois eu quero somente que vocês saibam o quanto eu estou feliz em poder participar desta família 
que é a Federação Fraternidade. 

MUITO OBRIGADO PELO 
COMPROMETIMENTO E PELA EMOÇÃO COM 
QUE VOCES ESTÃO TRABALHANDO NA 

DIVULGAÇÃO DO NOSSO MAIOR EVENTO 
QUE É O SEMINÁRIO DO SUCESSO, 

QUE ACONTECERÁ NOS PROXIMOS DIAS 14 E 15 
DE MAIO, SEI QUE A VONTADE DE VOCES É 
A MESMA QUE A MINHA DE PODERMOS 
ATINGIR OS NOSSOS OBJETIVOS, QUE É 

LEVAR O MAIOR NÚMERO DE HOMENS PARA ESTE 
EVENTO MARAVILHOSO. 

SEI QUE COM TODA ESTA EMPOLGAÇÃO  
O NOSSO SEMINÁRIO JÁ É UM TOTAL 

SUCESSO 
 

MUITO OBRIGADO! 
Que Deus ilumine a todos 

Preletor Sérgio Valter Pelarin, 
Presidente da Federação Fraternidade da Regional SP-Campinas. 

 

AGENDA   DO   FRATERNO   2011  
 

14-15/05 SEMINÁRIO DO SUCESSO, na Academia de 
Treinamento Espiritual de Ibiúna/SP.  

 Tema Principal: “Despertar Para Uma Nova Vida.”, 
“O mundo busca novas idéias criativas. Tenha 
grandioso sucesso na vida, avançando sempre 
rumo a um ideal, com dinamismo.”. Orientadores: 
Preletor Luiz Hideo Tamaru, Preletor Jairo Oliveira 
Santana, e Preletora Kátia Metran Saita. Participe 
da Grandiosa Caravana da Regional SP-Campinas! 

 
21-22/05 Seminário Geral De Treinamento Espiritual, Seminário 

Da Meditação, Academia Sul-Americana De Treinamento 
Espiritual - Ibiúna (SP), Orientadora Responsável: 
Preletora Maria Assumpta Vilela Peixe, Orientadores 

Adjuntos: Preletora Sônia Regina Dos Santos Hyppólito e 
Preletor Roberto Okito Fugiwara.  

 Mais informações para participar: Div. Amellia Vaz, 
Departamento de Seminários, Regional SP-Campinas. 

4 e 5/06 Curso para Divulgadores da Seicho-No-Ie, na 
Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna/SP. 
Orientadora Responsável: Preletora Lilian Suzi Baffi 
Norimatsu. 

04/06 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30, para todos os Presidentes e 
membros das diretorias das ALs, e Divulgadores. 

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. 



 Jornal do Fraterno – Maio/2011 Pág. 2

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. 

 
05/11 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 04/06/2011 às 
8h30 na Regional SP-Campinas. Convide os demais colegas da 
Diretoria e todos os Divulgadores de sua A.L. para participar 
conosco desta Grande Missão.  Muito obrigado! Até lá!!! 
 

Parabéns para vocês ! 
Parabéns aos dirigentes que comemoraram seu 

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

11/04 - Aparecido Lopes 
12/04 - Mario Suto 
21/04 - Donizetti Aparecido Sierra 
22/04 - Ricardo Zoadelli 
24/04 - Rafael Horie 
28/04 - Nilson Ismael Torres 
 

Divulgadores 
 
Caros amigos divulgadores da Regional SP/Campinas, 

Reverências, Muito Obrigado ! 
É com muita alegria e  gratidão que mais uma vez, através 

deste artigo, venho agradecê-los pelo trabalho que os 
senhores vem desempenhando em suas Als. Todos nós da 
Diretoria da Federação Fraternidade da Regional 
SP/Campinas somos muito honrados por tê-los como 
companheiros nessa nossa jornada rumo à iluminação da 
humanidade. 

Tenho um convite especial a fazer a todos os senhores e 
a todos os seus amigos do sexo masculino. Nos próximos dias 
14 e 15 de maio será realizada na Academia de Treinamento 
Espiritual de Ibiúna, o nosso grandioso Seminário do 
Sucesso. Combine com o seu presidente de AL para formar 
uma caravana em sua cidade e participem desse grandioso 
seminário que pode mudar a vida das pessoas de forma 
efetiva. 

Teremos, também dias 4 e 5 de junho Curso para 
Divulgadores da Seicho-no-Ie e dias 11 e 12 de junho 
Seminário de Casais, ambos a serem realizados na Academia 
de Ibiúna. Desejo recordá-los, também, que todo os 
primeiros sábados realizamos nosso grandioso Encontro de 
Divulgadores que é sempre realizado paralelamente à reunião 
de presidentes. Aproveitem a oportunidade e venham com o 
presidente de sua Al. Desde já agradeço a participação de 
todos. 

Muito obrigado e SUCESSO!!!! 
Preletor Marcelo da Silva. 
infinitaprovisao@itelefonica.com.br 
 
 

Divulgação de Livros e Revistas 
 
Bom dia, muito obrigado. 
Neste mês de maio, comemoramos o Dia das Mães. 

Oportunidade de presentearmos a quem nós amamos do 
fundo coração com um belo livro da Seicho-no-Ie e se mamãe 
já partiu para o mundo espiritual, dedicar-lhe uma Sutra 
Sagrada especialmente a pessoa que nos proporcionou 
estarmos aqui agora. 

Mas também a todas as mamães que os senhores puderem 
divulgar esta Verdade, que liberta-as  do sofrimento, não 
deixem passar em branco, façam a diferença na vida dessas 
pessoas, divulgando livros e revistas.  

Mestre Masaharu Taniguchi escreveu em um de seus 
livros que o verdadeiro templo da Seicho-no-Ie, são os livros. 
Passa-se o tempo e eles continuam lá, sempre atuais e 
servindo de apoio para seguirmos em frente e não 
esmorecer. Onde quer que vamos, levando um livro 
estaremos carregando o verdadeiro tesouro que muda nossa 
vida para melhor em todos os aspectos, desde que 
pratiquemos o que está orientado. 

Para quem busca uma novidade, nossa sugestão é o mais 
recente lançamento, “Diário do Relógio do Sol”, escrito pela 
professora Junko Taniguchi 

Um grande abraço à todos e que este Dia das Mães seja 
inesquecível. 

Até o mês que vem. 
Preletor Carlos H. Kuniyoshi. 
chkuniyoshi@hotmail.com - fone 3278-3193. 
 
 
Reunião de Estudos Específicos para Homens 
 
Reverências, Muito Obrigado! 
Venho agradecer a todos os Presidentes e demais 

dirigentes, pelo Amor e Dedicação. Peço a todos para 
direcionarmos as nossas energias para o Seminário do 
Sucesso para Homens em Ibiúna que será realizado no dia 14 
e 15 de maio de 2011, assim gostaria de propor aos Srs. a 
idéia de levar um amigo neste Seminário.  

Fortalecer as Reuniões de Homens não é apenas um 
compromisso nosso, mas um grandioso privilégio. Só assim 
poderemos fortalecer nossa Organização. 

As Reuniões Específicas para Homens vêm ao encontro 
desse privilégio, de trazer mais Homens, e assim possamos 
fortalecer mais ainda a Associação Fraternidade. Devemos 
nos empenhar mais ainda para que possamos Iluminar mais 
Homens fazendo com que a Associação Fraternidade, possa 
guiar o maior número de Homens em novos caminhos de Luz. 
Vamos juntos levantar esta bandeira. 

Esta Regional  está de braços abertos para que este ideal 
se concretize infalivelmente. Queremos que todos se 
conscientizem de sua Missão e possamos juntos cultivar este 
pensamento. 

A todos, meu sincero, Muito Obrigado! 
Divulgador Rafael Horie 
rafhorie@dglnet.com.br - 19-9187-5789 
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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 Maia, e a Preletora 
Eleonor Setsuko Kawano Sato.  Vamos continuar convidando 
o maior número de homens, em nossas cidades,  
especialmente aqueles que ainda não tiveram a oportunidade 
de conhecer os ensinamentos da Seicho-No-Ie. 
 

Missão Sagrada 
Caríssimos companheiros de fé, 
Com grande alegria e gratidão vivamos todos os dias, por 

ter conhecido este abençoado Ensinamento. E, com esta 
Conscientização e Entusiasmo, vamos procurar divulgar ao 
maior numero de pessoas, esta é a  Missão  que o MESTRE 
recebeu  de "DEUS" e delegou/confiou a cada um de nós . 

 Em cada coordenadoria de nossa Federação temos um 
responsável, mas vale lembrar que o êxito desta "MISSÃO" 
é a compreensão, o esforço, o entusiasmo de todos da 
liderança, unida no mesmo objetivo, que é levar a 
"VERDADE"  Homem Filho de DEUS. 

Peço a todos, vamos divulgar a "MISSÃO SAGRADA" em 
nossas associações, todas as semanas, com sentimento de 
estar praticando um ato de AMOR ao próximo, pois aí entra 
em ação a lei Mental quem DÁ/RECEBE. 

Forte abraço a todos. 
Prel. Jocelino Zanutello,   e-mail: jocelino@jodati.com.br 
 

Visitas de Benção 
Caros amigos dirigentes, 
Depois de mais um maravilhoso mês, comecemos um novo 

ciclo aonde 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 originalmente espiritual, é 
mais valiosa do que a doação de bens materiais. Sugerimos 
que façam um programa semanal para visitar primeiro os 
dirigentes da AL, lembrando sempre de anotar e preencher o 
relatório de Visitas de Benção. Peça ajuda se tiver 
dificuldades!  

Muito Obrigado. 
Aos presidentes que desejam intensificar ou iniciar suas 

Visitas de Benção, tem uma canal direto com o Divulgador 
Fernando Duzo, através do e-mail magfer@ig.com.br  

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 do Divulgador Ademir Rovaron, 
Presidente a Associação Fraternidade de Vila Havaí, de 
Indaiatuba/SP, ao qual agradecemos: 
JF: Como você se tornou um dirigente ?  
Ademir: fui convidado por meu sobrinho, o Divulgador 

Ricardo Faveron,  para fazer parte de sua diretoria no ano 
de 2008. Este convite veio a calhar , pois eu estava 
precisando me dedicar a alguma causa nobre, uma vez que 
até então por vários motivos eu estava negando minha 
relação com a Seicho-no-Ie e principalmente com seu 
maravilhoso ensinamento. 

Depois, naturalmente aceitei a indicação para candidatar-
me a Presidente da AL, pois estava me dedicando de forma 
definitiva a este Movimento pela Iluminação da Humanidade 
e na Verdade Homem Filho de Deus. 
JF: Como estava a Associação Fraternidade da Vila 

Havai/Indaiatuba quando você assumiu a presidência? Como 
ela está hoje ? 
Ademir: tive sorte em relação a esta parte, pois a nossa 

associação é muito sólida e já existe há 25 anos, de forma 
que as pessoas da nossa equipe tem muito forte dentro de  
si, que a AL é uma extensão da Regional . Portanto não 
tivemos que alterar a forma de trabalhar na AL, apenas 
estamos buscando atingir nossos objetivos dentro do que a 
Regional nos passa, aproveitando aquilo que as pessoas da AL 
podem dar dentro de sua valiosa voluntariedade. 
JF: Quais os seus principais planos para a Associação Local 

de Vila Havaí/Indaiatuba durante a sua gestão como 
presidente ? 
Ademir: Todos os meses fazemos nossa reunião de 

Diretoria, e no primeiro mês já traçamos o plano de 
atividades para este ano. Em comum acordo visualizamos a 
característica de trabalho com a família que nossa AL está 
desenvolvendo e aproveitando esta característica, estamos 
buscando fortalecê-la. Promovendo as Reuniões de Casais,  
estamos muito felizes, e, neste início de ano já pudemos 
colher os frutos deste trabalho, pois estes pais  
possibilitaram a ida de seus filhos no Seminário em Ibiúna 
num total de 13 pessoas entre juvenis e crianças. Está sendo 
maravilhoso. 
Quanto aos homens, também estamos trabalhando para 

levá-los agora em maio e também no segundo semestre, como 
fizemos o ano passado, para o Seminário de Sucesso. 
Também aumentamos o número de participantes nos módulos 
de estudo, e entre os Ciclos da Prosperidade e Módulos de 
Estudos já temos cerca de 10 participantes. 
JF: Você gostaria de acrescentar algum outro comentário 

pessoal ?   
Ademir: Somente dizer que está sendo muito gratificante 

trabalhar para este Movimento, e esperamos com esta 
dedicação, de nossos adeptos e divulgadores, prosseguir  
infalivelmente na busca da Verdade “Homem Filho de Deus”. 
Muito obrigado. 
 

Módulos de Estudos da Seicho-no-Ie 2011 
Solicitamos a todos os Presidentes que continuem apoiando 

e incentivando os cursistas dos Módulos de Estudos e do 
Ciclos de Estudos da Prosperidade, para que, com muita 
dedicação e persistência prossigam estudando os 
ensinamentos da Seicho-No-Ie  e, dessa forma, em breve, 
novos líderes possam estar contribuindo ainda mais para o 
nosso Movimento. 
 

Seminário  do  Sucesso   2011 
Já estamos no mês de Maio e 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, com muita dedicação e amor, e possa criar a 
oportunidade para o maior número de homens, especialmente 
aqueles que ainda não tiveram a felicidade de conhecer este 
ensinamento maravilhoso.  
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Experimente a felicidade de indicar o caminho para um 
amigo. Vamos, até o último minuto, com muita energia e 
alegria, divulgar o Seminário do Sucesso para o maior 
número de homens em nossas cidades.  
 

Participando dos Seminários  
 “Seminário, em japonês, escreve-se RENSEIKAI. “Ren” tem 
sentido de fortalecer e aperfeiçoar, mas não significa melhorar 
aquilo que é ruim, e sim, “reverenciar e exteriorizar o bem que já se 
aloja no interior”. Não é por acaso que as pessoas comparecem ao 
Seminário. Elas foram escolhidas e guiadas por Deus. Seja qual for a 
sua aparência externa, no interior da pessoa existe a maravilhosa 
Imagem Verdadeira (...) 
 Ao ouvir palestras sobre a Verdade de que “o homem é 
originariamente filho de Deus”, e ao praticar no dia-a-dia a Verdade, 
a pessoa começa a despertar a Imagem Verdadeira que se aloja 
dentro dela. Quando muitos sinos são colocados lado a lado e um 
deles toca, todos os demais vibram também. Da mesma maneira, 
quando um participante se conscientiza da Verdade e vive uma 
experiência milagrosa, imediatamente o fato se repete com vários 
outros participantes. Esse é o aspecto extraordinário do Seminário 
de Treinamento Espiritual.  
Taketoshi Yoshida, “Amar Antes de Ser Amado”, 1ª. Ed., pág. 86. 
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 Curso Virtual que acontece 
todas as quartas-feiras, das 19h45 ‘as 21h30, na Regional SP-
Campinas, e agora também nos Núcleos de Americana, Amparo, 
Jardim Chapadão,  Limeira, e Santa Bárbara d´Oeste,.  
 São reuniões em grupo, para acompanhar as aulas 
transmitidas pela Internet, para estudo do livro “A Verdade da 
Vida”, sob orientação do Preletor da Séde Internacional, Heitor 
Miyazaki. Os primeiros minutos das aulas são reservados para a 
sessão de perguntas e respostas. 
 Para melhor acompanhar os estudos, recomenda-se aos 
participantes trazerem o volume 1 da “Verdade da Vida”,  caderno e 
caneta para anotações. Mais informações com a Preletora Nair 
Silvestre, na Regional SP-Campinas, ou nos Núcleos acima 
mencionados. 
 
 

Reflexões do Líder da Seicho-No-Ie 
  
 “O que nos rege é unicamente a vontade de Deus. Deus não 
admite que se fale mal do próximo. No momento em que falar mal de 
alguém, essa pessoa não será mais membro do nosso movimento. 
Porém somos generosos e estamos dispostos a readmiti-la como 
membro do nosso movimento a qualquer momento, assim que tornar a 
obedecer à vontade de Deus e conseguir elogiar e agradecer a todas 
as pessoas. O “ mal” não é uma existência positiva; portanto ele 
desaparece no momento em que a pessoa percebe o seu erro. Aquele 
que renasceu para a nova vida não se prende aos velhos males do 
próximo. 
 Nós devemos tomar consciência dos nossos direitos e deveres. 
Isto é, aquele que despertou para a Verdade antes que os outros, 
foi escolhido por Deus para praticar a Verdade na vida real antes 
que os outros. 
 O nosso líder é a vontade de Deus. Por isso, uma vez que Deus 
nos transmitiu a Verdade para que nós a pratiquemos, devemos 
obedecer à vontade desse Supremo Líder. 
 Nós que recebemos a Verdade antes que os outros, temos o 
dever de transmiti-la aos semelhantes. O dever existe, não para 

conosco, mas para com a vontade de Deus.  E a nossa organização 
doutrinária existe para cumprir esse dever. 
 Na nossa organização, não é permitido concordar com as 
palavras de quem fala mal do próximo. A resposta de quem pertence 
à nossa organização deve ser esta: “ Não, ele não é má pessoa, ele é 
uma boa pessoa.” Se todos afirmarem que ele é uma boa pessoa, ele 
será reconduzido ao bem, mesmo que esteja prestes a descarrilar 
para o mal. 
 A nossa entidade é organizada pela vontade de Deus. Assim 
sendo, aquele que receber um cargo dentro desta organização 
deverá obedecer incondicionalmente ao seu superior. A vontade de 
Deus consiste em aceitar agradecendo as idéias do superior, ainda 
que sejam divergentes das suas. Isto porque o superior está 
colocado em posição mais elevada, não pela sua vontade particular, 
mas pela vontade de Deus. Os argumentos podem ser arranjados 
para defender quaisquer posições, e as opiniões mudam conforme o 
ponto de vista. As opiniões serão tanto mais complexas quanto mais 
variados os pontos de vista. Se cada um insistir na sua opinião, 
somente haverá atritos e nunca se chegará a um acordo.  
 Quando o superior tem absoluta autoridade sobre o 
subordinado, e este segue o superior com obediência total, realiza-
se aí a vontade de Deus.  
 Aquele que obedece humildemente às ordens do superior que 
parecem descabidas é valorizado perante Deus muito mais do que 
aquele que insiste na sua  opinião que parece melhor. (..) 
 Os companheiros da nossa organização devem ser firmes na 
divulgação externa do movimento, e magnânimos para com os 
elementos internos da organização, porém nunca negligentes. Nos 
serviços internos, nós trabalhamos silenciosamente, com atenção e 
cuidado; porém nas atividades dirigidas para fora batalhamos com 
impetuosa bravura para a difusão do Pensamento Iluminador. Aquele 
que se dedica humilde e silenciosamente aos trabalhos internos é 
respeitado; aquele que desenvolve externamente um movimento 
ativo e enérgico é admirado.  
 Eu não faço distinção pessoal entre os membros da nossa 
organização. Os tratamentos diferenciados resultam da diferença 
de aptidão e função de cada membro. É graças a essas diferenças 
que uma organização pode funcionar satisfatoriamente.  
 Jamais sou levado por sentimentos pessoais a preferir ou a 
preterir determinados componentes da nossa organização. Cada um 
pode acreditar que é o elemento mais querido por mim. Cada qual 
está colocado em sua respectiva posição e desempenhando a sua 
função como elemento mais querido por mim. “ 
Extraído de: Masaharu Taniguchi, “A Verdade da Vida”, vol. 38, pag. 

137. 
 

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.  

Masaharu Taniguchi, do Livro Minhas Orações 
 
 

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 ! 
 


