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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 
 
 “Por que a humanidade faz guerra buscando a paz?  Poucos são os que conhecem a verdadeira causa. A humanidade, 
buscando o caminho para vida, parece seguir o caminho da morte. Isto se deve ao fato de o homem não saber que ele é, na sua 
essência, um ser espiritual puro e imaculado e, assim, praticar autopunição e autodestruição levado pela idéia cristã do pecado 
original ou pela idéia budista do pecado cármico. O homem que vê a si próprio como “matéria” ou ”corpo carnal”, não resiste ao 
desejo de se defender e se expandir materialmente. E já que a “matéria” é coisa limitada, o desejo de auto-expressão leva 
inevitavelmente os homens a se chocarem e a roubarem uns aos outros.... “  (A Verdade da Vida, Vol. 3, prefácio.) 
 
 Queridos Presidentes, Dirigentes e Divulgadores desta maravilhosa federação, nós teremos no próximo dia 10 DE 
SETEMBRO DE 2011, a oportunidade de melhorar um pouco esta situação, pois teremos o nosso GRANDIOSO SEMINÁRIO DO 
SUCESSO, onde contaremos com Preletores extraordinários falando de temas específicos sobre como atingirmos o sucesso a 
partir da NOSSA FAMILIA, DO NOSSO LAR. Teremos a oportunidade de trazer homens que estão precisando destas 
orientações, pois muitos passam por situações difíceis, e por isso peço a vocês, queridos amigos, o máximo empenho na divulgação 
deste evento, nas suas ALs, com amigos, no serviço, etc. 
 
 VAMOS FAZER A NOSSA PARTE, POIS É ISSO QUE O MESTRE TANIGUCHI ESPERA DE NÓS. 
 
 ESPERO TODO NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2011 ! 
 MUITO OBRIGADO! 
 Que Deus ilumine a todos 
 Preletor Sérgio Valter Pelarin, 
 Presidente da Federação Fraternidade da Regional SP-Campinas. 

 

AGENDA   DO   FRATERNO   2011*  
28/08   3º. Seminário do Domingo da Seicho-No-Ie, no Núcleo 

de Americana, das 9h00 às 15h00, palestrante Prof. Marie 
Murakami, contribuição R$ 10,00. 

03/09 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 

10/09 Seminário do Sucesso Regional, na Regional SP-
Campinas, das 8h30 às 17h00. Orientadores 
Preletor Raimundo Helierson Oeiras Maia, Preletora 
Eleonor Setsuko Kawano Sato, Preletor Manoel 
Silvino Nunes de Souza.  

10/09 Conferência Nacional para Casais, no Salão Nobre 
da Sede Central/SP, das 17h00 às 21h00. 
Orientadores: Prel. Marie Murakami, Prel. Fernando 
Onodera, Prel. Fernando Bianchi Rufino. Veja mais 
informações sobre este evento no artigo do 
Departamento de Casais, na pág. 3 deste Jornal. 

  
01/10 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8h30 
 
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-sede. 
Orientadores: Preletor Fernando Onodera, Preletor 
Jairo Oliveira Santana, e Convidado Especial 
Preletor Luiz Hideo Tamaru. 

 
03/12 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8h30 – Fechamento do ano 2011 
 (*) programação sujeita a alterações 

 

Próxima Reunião de Presidentes:  
 Nossa próxima reunião será no dia 03/09/2011 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 Julho. Desejamos vida longa, muita saúde, paz 
e prosperidade para nossos amigos: 
02/07 - Aldo José Bergantin (Limeira) 
03/07 - Sérgio Valter Pelarin (Itatiba) 
03/07 - José Maria Pereira Da Silva (Americana) 
12/07 - João Carlos Dos Santos (Holambra) 
16/07 - Valter Beig (Jd. Amazonas /Campinas) 
28/07 - Ubirajara Baptista De Souza (Americana) 
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P A I N E L      F R A T E R N I D A D E 
 
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 das aulas do Curso Virtual 
que acontece todas as quartas-feiras, das 19h45 ‘as 21h30, 
na Regional SP-Campinas, e também nos núcleos Jd. 
Chapadão, Americana, Amparo, Itatiba, Limeira, Santa 
Bárbara d’Oeste. 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. 

 
Divulgadores 

 
Caros Divulgadores da Seicho-No-Ie, reverências, muito 

obrigado. 
No artigo oito das regras que consta no Manual do 

Divulgador diz: "O Divulgador da Seicho-No-Ie tem a 
incumbência de praticar e divulgar ativamente os 
ensinamentos da Seicho-No-Ie, fazendo disso um ato de 
doação e amor ao próximo". 

Eu como Coordenador de Divulgadores da Regional 
SP/Campinas, tendo em mãos um grande número de 
divulgadores, agradeço a participação dos senhores nos 
nossos encontros todos os primeiros sábados na Regional. 
Nesses encontros, discutimos como podemos utilizar nosso 
potencial para sermos cada vez mais úteis e dinâmicos 
dentro de nossa área de atuação.  

O Divulgador da Seicho-no-Ie é uma pessoa muito 
importante dentro da AL que, se for bem instruída e bem 
aproveitado o seu potencial, tem a capacidade de fazer com 
que o Movimento se expanda a níveis jamais imaginados. 

Portanto, continuem participando de nossos encontros 
todo primeiro sábado de cada mês das 9:00 às 11:00 na 
Regional SP/Campinas. Venham com os seus presidentes e 
amigos de AL. Estarei sempre no aguardo de suas honrosas 
presenças.  

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

Divulgação de Livros e Revistas 
 
Bom dia, muito obrigado. 
Caro Livreiro da Associação Local, muito obrigado pelo 

seu amor e dedicação ao Movimento de Iluminação da 
Humanidade. Parabéns. Sua contribuição, através de sua 
carinhosa atenção aos adeptos na divulgação de livros e 
revistas sagradas, é  muito importante. Muito obrigado! 

Hoje falaremos de dicas para aumentar a divulgação de 
livros e revistas, extraídas do “Manual de Instruções Para 
Livreiros da Seicho-No-Ie”. 

Primeiramente ao receber as cotas de revistas do mês, 
pede-se ao Preletor no final de sua palestra para fazer a 
“Oração Para Abençoar as Revistas”, entregando-as 
pessoalmente a cada um dos cotistas. 

 
Dicas para o livreiro: 

1. Expresse simpatia, sorriso feliz e imparcialidade. 
2. Não leve problemas, mas, sim, a solução deles. 
3. Saiba onde encontrar qualquer assunto nos livros. 
4. Saiba escutar e aproveitar o momento certo para a 

venda. 
5. Seja consciente de que este é o melhor produto. 
6. Faça o máximo de força para vender um livro, pois este 

é o meio para iluminar o caminho das pessoas. Lembre-se 
que o Mestre Masaharu Taniguchi deixou tudo escrito 
nos livros. 

7. Exponha os livros sagrados em lugar iluminado, limpo, 
com aspecto novo e moderno. 

8. Utilize auto-serviço. 
9. Lembre-se que o balcão é sinônimo de barreira para com 

os livros e as pessoas. 
10. Mantenha bom estoque nas prateleiras: nem pouco, nem 

muito. 
11. Tenha de tudo o que a Seicho-No-Ie possui para vender; 

seja atualizado, ande na frente, procurando saber quais 
serão e quando sairão os lançamentos. Isto demonstra 
que você realmente está por dentro de tudo. 

12. Deixe a pessoa à vontade, recebendo-a com um 
cumprimento e, é claro, um sorriso verdadeiro. 

13. Quando sentir o momento certo procure auxiliar 
mostrando novidades, promoções, lançamentos. Não 
mostre itens muito valorizados no início da venda, pois 
pode ocorrer de a pessoa não dispor de muito recurso 
monetário. 

14. Distribua os livros em prateleiras por assuntos. Ex.: 
Jovens, Prosperidade, Mulheres, Leis Mentais, 
Estrangeiros, Coleção A Verdade da Vida, outros 
(colocar cartaz indicativo). 

15. Sempre que o cliente perguntar se há prazo para o 
cheque, a resposta pode ser "Qual a sua necessidade?", 
pois muitas vezes a pessoa só quer 05~10 dias ou para o 
final do mês, dia do pagamento. 

16. Tenha o preço dos livros ou etiquetas indicativas com 
preços. 

17. Faça promoções. Não deixe de vender um livro se sente 
que a pessoa não dispõe de todo o dinheiro. Procure dar 
um desconto, mas não deixe este livro na prateleira. Ele 
irá iluminar esta pessoa, fazer com que ela descubra a 
Verdade, prospere, divulgue para outros e compre muito 
mais livros, pois estará fortalecida. 

18. Quando for vender livros para um casal, dirija-se 
sempre para a pessoa do mesmo sexo. Ex.: vendedora se 
dirigirá para a senhora. 

19. Saiba divulgar um livro através de algo que chame a 
atenção dele: conte uma história ou relato emocionante. 

20. Saiba bem como é a história para não inventar. 
21. A coleção “A Verdade da Vida”: Saiba mostrar a 

importância de ter todos os livros em casa (=solução de 
todos os problemas). 
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22. Vendas na Associação Local: deixe a pessoa se servir, 
entregando uma cesta para sua maior comodidade 
(sempre com sorriso e humildade para que o ambiente 
seja agradável). Após a escolha, sugerir que leve alguns 
itens a mais, como Preceitos Diários, Lançamentos, 
Mensagem de Luz, Palavras de Sabedoria e outros. 
Mostre sempre entusiasmo. (As pessoas conseguem 
vender quando acreditam que podem vender). Se 
necessário, sugira que leve um item de cada, como meio 
de divulgação. 

23. Atenção: caso haja livraria auto-serviço, coloque os 
itens pequenos (Talismã, Proteção de Carro, Proteção do 
Lar etc.) próximo ao caixa. 

24. Disponha de novidades que chamem a atenção: sacolas e 
embalagens para presentes (Sede Central dispõe pelo 
preço de custo). 

25. Solicite que o coordenador avise aos apresentadores 
sobre a divulgação desta mensagem em todos os 
intervalos, com bastante entusiasmo. 

26. Coloque cartazes em diversos pontos. 
27. As pessoas compram mais quando são estimuladas para 

isto. Se a pessoa ainda não decidiu comprar, neste dia 
poderá decidir: "Vou ganhar, se levar hoje". Entra e 
acaba comprando. 

28. As pessoas que não despertaram espiritualmente, têm o 
lado material bem desperto. Então, serão atraídas pelos 
prêmios. Mas, na verdade, estarão levando o maior 
prêmio que são os livros. 

29. A livraria deve trabalhar em conjunto com os 
orientadores, informando os livros que estão em estoque 
alto para que, se trabalhados nas palestras, possam ser 
vendidos. 

30. Sempre providenciar os livros texto das palestras 
futuras em sua livraria, pois é uma oportunidade de 
divulgá-los no dia da palestra. 
 
Com estas informações espero que os senhores tenham 

cada vez mais sucesso em suas ALs. 
Um grande abraço aos senhores e que Deus os abençoe. 
 
Preletor Carlos H. Kuniyoshi. 
chkuniyoshi@hotmail.com 
 
Reunião de Estudos Específicos para Homens 
 
Srs. Presidentes, Muito Obrigado! 
Gostaria de agradecer a todos os Presidentes de 

Associações Locais que com o seu grande amor e dedicação 
estão realizando as reuniões de Estudos Específicos para 
Homens.Hoje tenho o prazer de falar que temos 20 
Associações Locais realizando reuniões para Homens, temos 
aproximadamente 100 homens participando destas reuniões 
regularmente. 

Graças a essas reuniões, muitos homens encontraram nas 
Reunões Específicas para Homens um evento apropriado para 
compreenderem o verdadeiro Caminho para a solução de seus 
problemas pessoais e de situações de sua vida.  

Como fruto dessas reuniões já tivemos muitos relatos 
dos participantes expondo os seus problemas e resolvendo-
os. Muitos que ouviram as palestras e relatos, colocando em 
prática em suas vidas a Verdade conseguiram harmonizar 
seus lares e prosperar. 

Quero deixar aqui o meu convite para os Presidentes que 
querem começar as Reuniões: agendem sua reunião e nós 
cuidaremos de auxiliá-los no que for necessário. 

Aproveito a oportunidade de convidá-los para o nosso 
Seminário Regional do Sucesso que será realizado no dia 
10/09/2011 a partir das 08:30h, quando teremos quatro 
palestras e uma sessão de perguntas e respostas. 

"Associação Fraternidade, guiando os Homens em novos 
caminhos de Luz" 

A todos Muito Obrigado! 
 
Divulgador Rafael Horie 
rafhorie@dglnet.com.br - 19-9187-5789 
 
Seminário do Sucesso Regional SP-Campinas 

 
A edição de 2.011 do Seminário do Sucesso Regional, na 

Regional SP-Campinas está próxima e será no dia 
10/09/2011, a partir das 08:30h. Os orientadores serão o 
Preletor Raimundo Helierson Oeiras Maia,  Preletora Eleonor 
Setsuko Kawano Sato e Preletor Manoel Silvino Nunes de 
Souza. 

Os convites foram distribuídos a todas as ALs e devem 
ser acertados no dia do evento junto a equipe da Tesouraria 
da Fraternidade. 

O tema será: “Harmonia Familiar, a base do Sucesso”, e 
contará com palestra como: “Porque existem desigualdades, 
Finalidade do Casamento”, “Educação dos Filhos”, “solução de 
problemas e caminhos de Luz”. 

Convidem o maior número de homens, especialmente 
aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer os 
ensinamentos da Seicho-No-Ie. 
 

Departamento de Casais 
 
O que é o Departamento de Casais da Seicho-No-Ie 

do Brasil? 
Considerando que a felicidade conjugal não depende 

apenas da escolha do cônjuge, mas do modo como o casal vive 
após o casamento, e que não basta o casal se amar, é preciso 
saber como amar, como se apoiar um no outro, como se 
harmonizar.  

“Será que você tem idéia da importância do casamento na 
vida de uma pessoa? É preciso saber que a felicidade ou a 
infelicidade está relacionada, não só com a escolha do 
companheiro, mas também com a vida que o casal leva após o 
casamento. Principalmente no caso de os cônjuges não 
saberem como expressar o amor, é comum ocorrer conflitos 
no lar, levando o casamento ao fracasso.” (Do livro: “Nova 
Visão do Casamento” - Masaharu Taniguchi – prefácio) 

Considerando que a verdadeira felicidade deve ser 
conquistada, num processo consciente de construção de uma 
vida familiar feliz, e que a harmonia conjugal reflete-se na 
educação dos filhos e na sociedade como um todo; 

Considerando ainda que a harmonia conjugal é a base do 
verdadeiro sucesso, da prosperidade e, principalmente, da 
paz mundial, tornou-se imprescindível e fundamental a 
realização de atividades específicas para casais com 
propósito de transmitir a “Nova Visão do Casamento”, 
proporcionando oportunidades para que os cônjuges possam 
exteriorizar o verdadeiro amor. 

O Departamento de Casais da Seicho-No-Ie do Brasil 
tem a missão de realizar atividades específicas para casais, 
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com o propósito de transmitir a Nova Visão do Casamento, 
orientando casais dispostos a vivenciarem uma vida conjugal 
harmoniosa, sob a base da Imagem Verdadeira. 

Tem como visão tornar a Seicho-No-Ie do Brasil uma 
referência em toda sociedade em matéria de harmonia 
conjugal, contribuindo assim para a concretização da paz 
mundial. 

Considera-se casal para este departamento o homem e a 
mulher, com casamento registrado no cartório de registro 
civil, ou que viva em regime de união estável (que se 
caracteriza pela convivência duradoura, pública e contínua 
com o objetivo de constituição de família). O casal de 
namorados ou noivos podem participar como convidados 
dessas reuniões para que já apreendam a Nova Visão do 
Casamento, porém, nos Seminários das Academias só podem 
participar casais casados ou que vivem em regime de união 
estável.  

É um departamento que está sob a responsabilidade das 
Associações Fraternidade e Pomba Branca da Seicho-No-Ie 
do Brasil, tendo como público alvo casais de todas as faixas 
etárias. Todas suas atividades são organizadas em conjunto 
por membros dessas duas organizações, com a colaboração 
de toda família Seicho-No-Ie. 

Os coordenadores regionais desenvolverão o trabalho em 
conjunto e sob a responsabilidade dos respectivos 
presidentes das Federações. Caminharão juntos, lado a lado, 
em total harmonia, com o objetivo comum de iluminar lares.  

Assim como ocorre na coordenação regional, os 
coordenadores locais realizarão este trabalho nos núcleos e 
associações locais e estarão subordinados aos presidentes 
da associações locais da Fraternidade e Pomba Branca e 
também receberão orientações dos respectivos 
coordenadores regionais. 

O Departamento de Casais da Seicho-No-Ie do Brasil 
tem a finalidade de promover reuniões em associações locais, 
núcleos, regionais ou residências, conferências ou seminários 
locais ou regionais, seminários nas academias e outras 
atividades (como jantares, encontros em hotéis) com o 
propósito de iluminar a vida familiar de seus participantes, 
transmitindo aos casais a Nova Visão do Casamento. 

Participando desses encontros, os casais renovam a 
alegria de viver a dois, aprendem a lidar com as diferenças e 
a manifestar o verdadeiro amor para com o seu cônjuge. 

O próximo encontro do Departamento de Casais, de 
âmbito nacional,  será no dia 10 de setembro de 2011. Neste 
dia realizaremos a Conferência Nacional para Casais, e o 
tema deste ano será "Felizes para Sempre". Contaremos 
com a orientação dos Preletores Marie Murakami, Fernando 
Onodera e Fernando Bianchi Rufino. 

O evento será realizado na Sede Central da Seicho-No-
Ie do Brasil, localizada na Av. Engenheiro de Arruda Pereira, 
1266, Jabaquara, São Paulo, das 17:00 às 21:00 horas. O 
valor do convite será de R$40,00 por casal e ao final haverá 
um coquetel de confraternização. O Departamento de Casais 
da Regional SP-Campinas estará realizando caravana para 
este maravilhoso evento. O ônibus terá saída da Regional 
prevista para às 15:00 horas. 

Esperamos todos vocês e contamos com a divulgação nos 
núcleos e associações locais para que possamos fazer juntos 
um belíssimo evento. 

Muito obrigado! Muito obrigado! 
(Fonte: Manual do Departamento de Casais, 2010.) 
 

Div. Renato Muccillo – Coordenador Regional pela 
Federação Fraternidade 

Div. Cristiane Ribeirão Muccillo – Coordenadora Regional 
pela Federação Pomba Branca 

Membros Centrais do Departamento de Casais da Seicho-
No-Ie do Brasil 

Fale conosco pelo e-mail: casais.snicampinas@gmail.com 
 

Missão Sagrada 
 

Quaisquer dúvidas, sugestões ou necessidades relativas a 
Missão Sagrada pode ser encaminhadas ao nosso 
coordenador: Prel. Jocelino Zanutello, através do e-mail: 
jocelino@jodati.com.br 

 
Visitas de Benção 

 
Aos presidentes que desejam intensificar ou iniciar suas 

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

 
O R A Ç Ã O  

 
ORAÇÃO DE PROPULSÃO DO SEMINÁRIO DO 

SUCESSO REGIONAL DE 10 DE SETEMBRO DE 2011 
(Sr. Presidente, por favor, inserir esta oração na abertura das reuniões 

semanais, logo após a “Oração para Manifestação da Imagem Verdadeira do 
Brasil”, Muito Obrigado.) 

 
DEUS, Muito Obrigado! 

Realizaremos no próximo dia 10 de Setembro de 
2011 o 2º. SEMINÁRIO DO SUCESSO da Regional 

SP-Campinas, a partir das 08:30 horas. 
 

Nós, Dirigentes e Adeptos da SEICHO-NO-IE, 
imbuídos do propósito de divulgar a Verdade HOMEM 

FILHO-DE-DEUS ao maior número de pessoas, 
trabalharemos incansavelmente para alcançar mais de 

300 participantes, neste importante evento. 
 

DEUS, agradecemos pelo dia maravilhoso que fará, 
pela conclusão de todos os preparativos e por fazer 

que tudo se realize dentro de um clima de muito Amor 
e Harmonia. 

 
Oh, DEUS, derramai suas bênçãos sobre todos nós 

e sobre todos os homens que estarão presentes a este 
seminário. 

Agradecemos profundamente, 
DEUS MUITO OBRIGADO. 

 
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 ) 
 Prel. José Victor Rodrigues Jr.  
                      ( victorrodriguesjr@gmail.com ) 

Colaboraram nesta edição: Prel. Marcelo da Silva, Prel. Carlos Heikô 
Kuniyoshi, Div. Rafael Horie, Div. Renato Muccillo, Muito obrigado! 


