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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 
 
 PEQUENAS "GRANDES" DIFERENÇAS 
 Demonstre sua unidade com o todo a partir das minúcias. Faça com riqueza de requintes mesmo as menores tarefas. 
 Ser atencioso com suas coisas não significa ser carrancudo, ou tornar-se um chato. Pelo contrário: seja bom no que você faz 
sem perder a estima das pessoas por conta disso. Agradeça mais e mantenha-se sempre solicito e atento. 
 Seu envolvimento deve ressoar no todo, e sua técnica, transparecer nos detalhes. Seu aprimoramento vem de seu 
envolvimento, nuca do seu isolamento. Tome a iniciativa de "fundir-se"  ao "espírito" que da vida a sua empresa (associação local), 
seja você o dono ou o auxiliar de serviços gerais, o presidente ou apenas um dirigente. 
 Dedique-se a sua função estudando mais sobre ela. Tome a iniciativa de pesquisar. Pare por alguns momentos do dia para 
observar com mais atenção aquilo que faz, para verificar o que pode ser melhor. 
 Dedique mais tempo ao seu aprimoramento. "foi o tempo que perdeste com tua rosa que fez tua rosa tão importante", diz o 
Pequeno Príncipe. 
 Você só consegue progredir cada dia um pouco se conseguir manter seus olhos acesos e cativantes. Seu animo deve se 
espalhar pelo ambiente . Leve consigo a própria alegria. 
 Na sua vontade "alegre" de avançar é que reside o sentido de sua vida e não naquilo que você já conquistou. As pequenas 
desistências de cada dia tornam-se a ruína do ser humano, mais do que a pobreza. 
 Mesmo que você tenha um objetivo claro, se não pensa muito nele e não cumpre cada etapa com atenção, com esforço diário, 
acaba perdendo oportunidades. 
 PARA QUEM TEM INICIATIVA, NADA É IMPOSSIVEL 
 (Livro: Nada é Impossível, Enio Maçaki Hara pg. 73)  
 NOSSO SEMINÁRIO ESTA AÍ ! CONTO COM A COLABORAÇÃO DE TODOS OS SRS. PRESIDENTES E 
DIVULGADORES DESTA MARAVILHOSA FEDERAÇÃO NA DIVULGAÇÃO DESTE EVENTO TAMBÉM MARAVILHOSO. 
 NOS ENCONTRAMOS NO DIA 10 DE SETEMBRO, MUITO OBRIGADO 
 Que Deus ilumine a todos 
 Preletor Sérgio Valter Pelarin, 
 Presidente da Federação Fraternidade da Regional SP-Campinas. 

 

AGENDA   DO   FRATERNO   2011*  
 
10/09 SEMINÁRIO DO SUCESSO REGIONAL, na 

Regional SP-Campinas, das 8h30 às 17h00. 
Orientadores Preletor José Roberto Botelho, 
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 e PAMS, 

na Regional SP-Campinas, às 8h30 
 ( Reunião especial para a divulgação da Missão 

Sagrada em nossas Associações Locais ) 
 
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 Reunião de Presidentes e Divulgadores e PAMS, 

na Regional SP-Campinas, às 8h30 
 
15/11 Seminário do Sucesso Regional em Itú/SP, Salão 

Nobre do Colégio Regente Feijó, Rua dos Andradas, 
412, Centro, Itu/SP, às 14:30h. Orientadores: 
Preletor Oswaldo Garrafa Neto, Preletor Carlos Y. 
Tokubo, Preletora Darci de F. Zanutello. 

 
27/11 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:  
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 Nossa próxima reunião terá como foco principal a 
MISSÃO SAGRADA e será no dia 01/10/2011 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 Agosto. Desejamos vida longa, muita saúde, 
paz e prosperidade para nossos amigos: 
03/08 - TOMOHIKO OTA ( Jundiaí ) 
07/08 - CARLOS YUJI TOKUBO ( Sumaré ) 
18/08 - PAULO FLORIANO DE TOLEDO ( Campinas ) 
19/08 - CLEBER ROBERTO SUSI ( Salto ) 
 

Divulgadores 
 
"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." Com esta 
frase o nosso sagrado mestre Masaharu Taniguchi, no início 
da fundação da Seicho-No-Ie, convida-nos a participar com 
ele nessa grandiosa obra que é levar à humanidade a Verdade 
de que o homem é filho de Deus isento de pecado, doença e 
morte. 

Quando essa frase foi proferida, a maioria de nós ainda 
não tínhamos nem nascido porém, o mestre já contava 
conosco desde aquela época. Munidos dessa conscientização, 
não vamos nos preocupar e sentir como grande peso essa 
nossa missão mas, com muito amor e dedicação vamos fazer 
apenas uma coisa, que é a mais importante e é a que , com 
certeza, nos traz a maior alegria de viver: a nossa parte. 

Se fizermos com amor e dedicação a nossa parte, 
estaremos cumprindo a nossa missão. À todos os nossos 
queridos divulgadores, muito obrigado por estarem 
cumprindo e concretizando a missão que foi a vós confiada. 
Muito obrigado, muito obrigado. 

Desejo através desse artigo agradecer a todos os 
divulgadores que participaram de nossa maravilhosa 
"Conferência de Divulgadores" orientada pelo nosso 
coordenador de divulgadores da Sede Central, o preletor 
Arnaldo Alves da Silva que com muito amor e sabedoria nos 
presenteou com sua honrosa presença e sua s maravilhosas 
palestras com os temas: "Como utilizar o HCP (humildade, 
criatividade e participação)" e " A importância do divulgador 
na AL". Foi um evento verdadeiramente maravilhoso. Muito 
obrigado. 

Caros divulgadores, mais uma vez convido-os a 
continuarem a participar de nossos "Encontros de 
Divulgadores" que são realizados simultaneamente a reunião 
de presidentes. Vossas presenças são muito importantes 
para o departamento de divulgadores e, acima de tudo, ao 
propósito inicial de nosso sagrado mestre Masaharu 
Taniguchi. 

Contamos sempre com os senhores. 
Muito obrigado. 
 
Preletor Marcelo da Silva. 
infinitaprovisao@itelefonica.com.br 
 

Divulgação de Livros e Revistas 

 
Bom dia, muito obrigado. 
Senhores Presidentes, faço aqui um resumo de diversas 

instruções sobre a divulgação de Livros e Revistas Sagradas 
retiradas do “Manual do Livreiro” da Seicho-No-Ie que 
servirão para nos ajudar em nosso trabalho constante neste 
assunto em nossas ALs, com certeza: 

 
Benefícios da leitura diária de 10 páginas 
- ânimo e coragem para viver feliz; 
- manifestação da beleza da alma; 
- grande disposição para estudar ou trabalhar; 
- acúmulo de bons pensamentos; 
- aparecimento de boas idéias; 
- transformação da pessoa num indivíduo de grande valor. 
 
Importância dos livros 
- são as janelas da mente para a visão do panorama 

exterior; 
- trazem ensinamentos para quem lê; 
- são imprescindíveis a uma casa como as janelas o são 

para um quarto; 
- ver bons livros enfileirados na estante proporciona 

grande prazer à alma; 
 
Exercício para a alma 
- muitas vezes os livros ensinam mais do que bons 

professores; 
- colecionar bons livros é como contratar bons 

professores; 
- bons livros aumentam a capacidade do leitor e o tornam 

possuidor de uma grande personalidade; 
- a leitura sugestiona o leitor a praticar boas ações, 

aumentando mais ainda o seu amor ao próximo. 
 
Ensinamento maravilhoso 
- a Seicho-No-Ie não é uma seita religiosa, nem uma 

religião nova; 
- as verdadeiras religiões contêm a Verdade capaz de 

salvar o homem, e a Seicho-No-Ie extrai delas o "ouro-
puro", isto é, a Verdade-Essência que salva o homem e que é 
comum a todas as religiões; 

- demonstrando em forma aritmética seria: religião 
tradicional da família + Seicho-No-Ie = Verdade que pode 
ser aplicada na vida prática. 

 
Conscientização da importância da divulgação 
- os livros e as revistas sagradas publicadas pela Seicho-

No-Ie não são meras obras impressas. As palavras contidas 
em suas páginas estão carregadas de vibrações divinas; 

- registram-se casos de pessoas que se curaram 
milagrosamente de doenças, só por terem recebido em casa 
livros ou revistas da Seicho-No-Ie; 

- todos os lugares aonde chegam livros, jornais e revistas 
da Seicho-No-Ie, transforma-se em academias para 
treinamento espiritual, proporcionando salvação a muitas 
pessoas. 

 
E com estas dicas, gostaria que os senhores refletissem 

sobre a missão que temos em tornar este mundo um 
verdadeiro paraíso e utilizando o que temos de mais valioso 
que são os livros e as revistas. 



 Jornal do Fraterno – Setembro/2011 Pág. 3

Um grande abraço a todos os senhores e que Deus os 
abençoe. 

Preletor Carlos H. Kuniyoshi. 
chkuniyoshi@hotmail.com 
 
Reunião de Estudos Específicos para Homens 
 
À todos, Muito Obrigado! 
Hoje quero pedir a todos os Presidentes que 

intensifiquem na divulgação do Seminário do Sucesso que irá 
ser realizado no dia 10/09/2011 a partir das 08:30 horas.  

Lembrando que não queremos números, mais sim Homens 
para que eles possam apreender um pouco a mais sobre o 
ensinamento “Homem Filho de Deus”. 

Isto ajudará em muito as Associações Locais, já que 
esses homens poderão ser os novos divulgadores e auxiliá-los 
no cotidiano. Também quero parabenizar a todas as 
Associações Locais pelas suas maravilhosas Reuniões de 
Homens, segundo o último censo já aumentamos em 20% as 
participações. 

Vamos continuar neste movimento, ajudando as famílias a 
terem uma base mais sólida. Aos que ainda não começaram 
suas reuniões, podem conversar com a gente, iremos auxiliá-
los no que for preciso para que a Reunião de Estudos 
Específicos para Homens comece em sua AL. 

Outro convite que fiquei muito feliz em receber foi o 
Seminário do Sucesso para Homens no próximo mês de 
Outubro em Ibiúna, onde antes para a Regional SP-Campinas 
só seria em Maio passado agora, numa exceção, permitirão 
que a Regional SP-Campinas possa mandar seus Homens para 
mais este maravilhoso evento, sendo assim, quem quiser 
repetir ou quem perdeu a oportunidade, poderá participar 
deste próximo evento. Vamos formar nossas caravanas, a 
Associação que precisar de um apoio e só conversar com a 
gente. Vamos aproveitar mais esta oportunidade para ir a 
Academia de Ibiúna e termos 2 dias maravilhosos, que com 
certeza irão preencher todo o nosso ser e sairemos de lá 
mais leves e com ótimas idéias para por em pratica tanto no 
lar, trabalho e para o nosso movimento. 

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

A Todos Muito Obrigado! 
 
Divulgador Rafael Horie 
rafhorie@dglnet.com.br - 19-9187-5789 

 
Departamento de Casais 

 
Qual é o formato ideal para uma reunião de casais? 
 
O Departamento de Casais da Seicho-No-Ie do Brasil 

promove 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 casamento é uma oportunidade que a Grande Vida nos 
dá para expressarmos no dia-a-dia o infinito Amor de Deus. 
Diz o sagrado Mestre: “A verdadeira vida conjugal consiste 

na união de duas pessoas de sexos opostos pelo princípio da 
complementação e para o eterno aperfeiçoamento mútuo do 
caráter, através da realização do amor na vida prática.” 

Nas atividades do Departamento de Casais despertamos 
para essa Verdade e naturalmente passamos a manifestar 
esse grandioso amor no casamento. 

As próprias atividades se transformam em ricas 
oportunidades para dizer ao cônjuge o quanto ele (ela) é 
importante. As mudanças são percebidas já no decorrer das 
atividades, sendo que ao final de qualquer reunião paira no ar 
um clima de felicidade e harmonia. Todos os casais saem 
dessas reuniões transbordantes de amor e alegria. 

As reuniões mensais nas Associações Locais (ou núcleos 
ou ainda na regional) funcionam como o alimento da alma do 
casal. Ali as arestas do cotidiano familiar são eliminadas e a 
conscientização de que eu e o outro somos um é 
intensificada. Nessas reuniões aprendemos a respeitar a 
individualidade do outro e percebemos que as diferenças e 
as divergências aperfeiçoam e contribuem para o 
aprimoramento do casal. 

O ideal é que sejam realizadas reuniões mensais do 
departamento, para que haja um aprendizado (e uma 
renovação) permanente para os casais. Além dessa reunião 
mensal (ou reuniões mensais) podem ser promovidas reuniões 
de vizinhança a fim de atrair novos casais. O horário e o dia 
da(s) reunião(ões) será definido, levando-se em conta as 
necessidades e os anseios de cada local. 

A peculiaridade de uma reunião desse departamento é o 
fato de possuir uma programação específica para casais. O 
tema, as dinâmicas, o relato e as orações devem estar 
relacionados com a vida conjugal. É fundamental também que 
se estabeleçam momentos na programação para que os casais 
exteriorizem (expressem o amor). Isso pode ocorrer através 
das dinâmicas e práticas. 

As reuniões são organizadas em conjunto pela 
Fraternidade e Pomba branca (através dos respectivos 
coordenadores de reuniões para casais, um de cada 
organização, e diretoria). 

Se só existir uma das organizações, na sua Associação 
Local, nada impede que a 

reunião para casais ocorra. 
O ideal é que essas reuniões sejam organizadas por 

casais (embora não necessariamente). Se possível, convidar 
um casal para ficar na recepção, para efetuar uma oração em 
conjunto, para conduzir a apresentação, etc. 

Pode-se também criar um clima de amor, com uma 
decoração temática (corações, flores, frases de amor), com 
uma música instrumental romântica (tocada na recepção dos 
casais ou ao final da reunião, no momento da 
confraternização). É importante também que se favoreça um 
clima de informalidade para que os casais se sintam à 
vontade para perguntar e tirar suas dúvidas. 

Outra dica interessante é dispor as cadeiras em pares 
(uma colada na outra), para que o casal possa ficar ainda mais 
próximo (juntinho), mantendo um espaço em relação ao casal 
do lado, para se respeitar a conversa ao “pé do ouvido”. 

Ao final de cada reunião, é interessante prepararmos 
uma confraternização, favorecendo a criação de vínculos de 
amizade. 

Cabe destacar que cada reunião deve ser preparada com 
bastante antecedência, prestando atenção nos detalhes, pois 
eles fazem a diferença. Além de elaborarmos uma 
programação direcionada e criarmos um clima que favoreça a 
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manifestação do amor entre os casais, podemos surpreendê-
los a cada reunião. Podemos, por exemplo, adquirir flores 
para que os maridos entreguem para as esposas, presenteá-
los com orações da Seicho-No-Ie (direcionadas, é claro, para 
o casal). Fazer a leitura de um poema, preparar uma 
apresentação artística, entregarmos uma lembrança, etc. 

 Aproveitamos para lembrar da próxima atividade 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.  

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.) 
 
Renato Muccillo – Coordenador Regional pela Federação 

Fraternidade 
Cristiane Ribeirão Muccillo – Coordenadora Regional pela 

Federação Pomba Branca 
Membros Centrais do Departamento de Casais da Seicho-

No-Ie do Brasil 
casais.snicampinas@gmail.com 
 

Seminário do Sucesso Regional – Itú/SP 
 

Ocorrerá no dia 27/11/2011, das 14:30h as 17:30h, mais 
um Seminário do Sucesso Regional promovido pela 
Associação da Fraternidade do Núcleo de Itú/SP. 

O evento ocorrerá no Salão Nobre do Colégio Regente 
Feijó, situado à Rua dos Andradas, 412, Centro, Itu/SP, e 
contará com os orientadores:  Prel. Oswaldo Garrafa Neto, 
Prel. Carlos Y. Tokubo e Prela. Darci de F. Zanutello. 

Para quaisquer informações ligue para (11) 4022-6008 ou 
preletorwagner@r7.com, aos cuidados do Prel. Wagner A 
Moura. 

 
Missão Sagrada 

 
Na próxima reunião de Presidentes e Divulgadores, no dia 

01/10/2011, teremos uma atividade especial voltada à 
divulgação da Missão Sagrada. Por isso solicitamos aos Srs. 
que tragam os PAMS de suas Associações Locais nesta 
reunião que tratará de temas importantes para o 
aprimoramento deste setor em sua AL. 

Dentro dos temas que serão tratados teremos: o que 
significa a Missão Sagrada e sua importância no movimento 
atualmente, como e o que divulgar sobre a Missão Sagrada 
para conquistar e manter seus colaboradores e ainda uma 
sessão de perguntas e respostas com todos os participantes 
da nossa reunião. 

Para nos orientar neste evento teremos o Preletor 
Roberval Oliveira da sede Central. 

Participe, traga seu PAMS e Divulgadores, movimente a 
todos com profundo Amor e Reverência. Nosso movimento é 

grandioso, porque contamos com Homens grandiosos como 
você que estará conosco neste dia, 

Muito Obrigado ! 
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 

 
Senhores Presidentes sempre ofereçam aos adeptos e 

participantes de sua Associação Local a possibilidade de 
agendarem Visitas de Benção. 

Crie em sua AL uma equipe de Preletores e Divulgadores 
que doem seu amor através desta maravilhosa prática de 
Amor ao próximo. 

Informe-se, organize-se, programe-se, execute ! 
 
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 

 
Meio Ambiente 

 
Política Ambiental da Seicho-No-Ie: 
1- Manter um Sistema de Gestão Ambiental, para 

assegurar o atendimento aos requisitos legais e a outros 
requisitos, em suas atividades de divulgação dos 
ensinamentos da Seicho-No- Ie; 

2- Promover a utilização otimizada de recursos 
energéticos; 

3- Gerenciar os resíduos emanados de suas atividades, 
minimizando a sua geração e otimizando a reciclagem dos 
mesmos; 

4- Buscar a melhoria contínua do desempenho ambiental 
em suas atividades, para a prevenção da poluição, aplicando 
tecnologia economicamente viável; 

5- Promover a conscientização e o envolvimento dos seus 
empregados, contratados, subcontratados e dos adeptos que 
trabalham ou freqüentam suas instalações, para que atuem 
de forma ambientalmente correta. 

 
O R A Ç Ã O  

 
ORAÇÃO DE PARA ILUMINAR A HUMANIDADE 

 

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.  

 
( Do livro: Minhas Orações, Masaharu Taniguchi ) 

 
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! 


