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PA LAVRAS  DO  PRESIDENTE  DA  FEDERAÇÃO 

 Srs. Presidentes e líderes da Associação Fraternidade, bom dia, reverências e muito obrigado, 

 Meus mais sinceros agradecimentos a todos que divulgaram, trabalharam e participaram do nosso Seminário do Sucesso 

Regional do último dia 10 de Setembro de 2011. Graças a todos os Srs. é que pudemos desfrutar desse maravilhoso ensinamento 

através de nossos orientadores, o Preletor José Roberto Botelho, a Preletora Eleonor Setsuko Kawano Sato e o Preletor Manoel 

Silvino Nunes de Souza, que por suas palestras inspiradoras e palavras claras conseguimos avançar no entendimento da Verdade. 

 Agradeço também aos relatos que tivemos, sendo um do Sr. João Evangelista de Sousa da AL Jardim Nova Europa de 

Campinas e do Sr. Walter Tavares da AL de Valinhos que muito contribuíram para vermos o quanto o ensinamento colocado em 

prática realmente muda a vida das pessoas. 

 Aproveito o momento para reforçar que nos próximos dias 15 e 16 de Outubro de 2011, na Academia Sul-Americana de 

Treinamento Espiritual da Seicho-No-Ie em Ibiúna/SP, teremos o segundo Seminário do Sucesso da Associação Fraternidade, sob 

a orientação do Preletor Sinji Takahashi, Preletora Eleonor Setsuko Kawano Sato e Preletor Ruy Estolano Macedo de Carvalho. A 

Federação Fraternidade da Regional SP-Campinas disponibilizará um ônibus gratuito para aqueles interessados em participar 

conosco. Os interessados em utilizar esta opção devem procurar o Preletor Odair Mosca do Departamento de Caravanas e 

verificar a disponibilidade de lugares. 

 Neste jornal temos uma relação das AL que deram início às suas reuniões de Estudos Específicos para Homens e com 

grande alegria observo o empenho de 20 Presidentes em plena atividade. Muito Obrigado por oferecerem mais esta oportunidades 

de ajudar aos Homens de nossa Regional. Aos meus queridos presidentes que por algum motivo fenomênico ainda não iniciaram esta 

atividade em suas ALs vai meu total incentivo para que venham fazer parte deste grupo maravilhoso. Muito Obrigado. 

 Falando um pouco sobre alguns assuntos organizacionais, pedimos aos Presidentes que tragam sem demora a Ficha de 

Cadastro de AL 2012, para que possamos atualizar os dados de sua AL e fazer a escala de Preletores para o próximo ano. Peço 

atenção imediata a este assunto pois o atraso pode comprometer as escalas de Preletores para sua AL n primeiro semestre de 

2012. 

 Nos encontraremos em breve ! 

 Que Deus ilumine a todos 

 Preletor Sérgio Valter Pelarin, 

 Presidente da Federação Fraternidade da Regional SP-Campinas. 

 

AGENDA   DO   FRATERNO   2011*  
 

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 

 

13/11 Curso para Formação de Líderes, na Sub-sede. 

Orientadores: Preletor Fernando Onodera, Preletor 

Jairo Oliveira Santana, e Convidado Especial 

Preletor Luiz Hideo Tamaru. 

 

27/11 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. 

 

 

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 de Presidentes será no dia 

05/11/2011 às 8h30 na Regional SP-Campinas. Lembre-se de 

trazer as informações de Divulgadores de sua A.L. para 

atualizarmos nossos dados cadastrais.  Muito obrigado! 

 

Parabéns para vocês! 
 

Parabéns aos dirigentes que comemoraram seu 

aniversário em Setembro. Desejamos vida longa, muita 

saúde, paz e prosperidade para nossos amigos: 

08/09 - José Aparecido Navarro ( Sta Bárbara Doeste ) 

10/09 - Aparecido Ivaldo De Araújo ( Campo Limpo Pta ) 

11/09 – Wlademir Antonio Pohl ( Sta Bárbara Doeste ) 

12/09 - Wilson Cavassan ( Campinas ) 

16/09 - Jaime Messias Da Silva ( Campinas ) 

24/09 - Márcio Rogério De Lima ( Jundiaí ) 

29/09 - Alfredo Shizuo Taniguchi ( Sumaré ) 
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Divulgadores 
 

"A humanidade encontra-se agora diante do perigo. 

Variadas formas de miséria avançam sobre a humanidade, 

que é arrastada como pequeno barco prestes a ser tragado 

por ondas bravias. Hesitei em me levantar e tornar-me um 

líder, pois temia ser acusado de presunçoso. Queria 

permanecer sempre humilde como simples perseguidor da 

Verdade. Porém, o desejo de permanecer na humildade 

parece-me tentação para levar uma vida sossegada. Preciso 

salvar a humanidade com toda a chama que possuo. Por menor 

que seja a minha chama, não deixarei de iluminar o caminho 

que a humanidade deve seguir." (da revista Seicho-No-Ie - 

Edição Especial, págs. 4 e 5 ) - Masaharu Taniguchi. 

Prezados divulgadores da Seicho-No-Ie, reverências 

muito obrigado. Diante dessas palavras do nosso Sagrado 

Mestre Masaharu Taniguchi, sentimos que a chama da 

Verdade deve ser levada adiante e que está em nossas mãos 

o papel de manter essa chama acesa. Nós, como dirigentes 

da Seicho-No-Ie, temos a sagrada missão de transmitir esse 

maravilhoso Ensinamento ao maior número de pessoas 

possível. Continuamos contando com os senhores. 

Continuem participando do nosso "Encontro de 

Divulgadores" realizados todos os 1os sábados das 9:00h às 

11:00h na Regional SP/Campinas, em paralelo a reunião dos 

Presidentes. Isso também faz parte da missão confiada aos 

divulgadores. 

SUCESSO a todos, 

Muito obrigado. 

Preletor Marcelo da Silva. 

infinitaprovisao@itelefonica.com.br 

 

Divulgação de Livros e Revistas 
 

Bom dia, muito obrigado. 

Continuando tópicos extraídos do manual do livreiro: 

Guia para uma vida feliz e próspera 

- Os livros sagrados guiam corretamente os leitores 

segundo as leis da prosperidade, da saúde, e da mente para 

que, desse modo, vivam uma vida paradisíaca aqui mesmo na 

Terra, gozando de plena liberdade em todos os aspectos de 

sua existência. 

- As obras da Seicho-No-Ie conscientizam o leitor da sua 

Verdadeira Natureza levando-o a agir em conformidade com 

ela, e passando a viver feliz o tempo todo. 

- Os livros e revistas orientam sobre "Como alcançar essa 

conscientização e como aplicá-la na vida prática". 

- Os livros da Seicho-No-Ie explicam a Verdade 

profunda em linguagem simples e direta. 

Convicção de ser filho de Deus 

Quanto mais livros da Seicho-No-Ie a pessoa ler, mais 

profundamente a Verdade será gravada em seu 

subconsciente, mais firme se tornará a sua autoconfiança, 

mais alegre será a sua mente, maior entusiasmo pela vida ela 

sentirá e mais vigorosamente brotarão forças para avançar 

corajosamente rumo aos objetivos. 

Diversificação de assuntos 

- A Verdade é uma só, porém os leitores são vários. 

- Vários leitores significam vários pensamentos, 

conseqüentemente, os aspectos e os níveis de compreensão 

também são vários. 

- Para algumas pessoas é preciso dizer de uma forma e 

para outras, de outra forma. 

- Há um assunto adequado para jovens, outro para 

senhoras, outro para estudantes. 

- Há assuntos relacionados com a vida conjugal, com o 

triângulo amoroso, com as atividades econômicas, assim por 

diante. 

- Portanto, os assuntos não faltam. 

Repetidas leituras 

- Não deixar de lado os bons livros após a 1ª ou 2ª 

leitura. 

- Mantê-los à mão, para ler quantas vezes achar 

necessário. 

- encapar o livro com papel diferente cada vez que voltar 

a lê-lo, pois isso ajuda a iniciar com nova disposição. 

- sublinhar os trechos ou frases que comovem o coração 

usando lápis de cor diferente a cada nova leitura. 

Valorização do seu tempo 

- Não desperdiçar os momentos de folga. 

- Aproveitar para ler mesmo que seja por dez ou vinte 

minutos, pois o leitor estará aprimorando cada vez mais a sua 

personalidade. 

- Conscientizar que os conhecimentos que os cientistas, 

escritores, filósofos, etc levaram praticamente a vida 

inteira para adquirir, são transmitidos em pouco tempo 

através de seus livros. 

E com estas dicas desejo a todos os senhores que 

aproveitem todo esse conhecimento para cada mais 

manifestarem o paraíso aqui na terra. 

Deus os abençoe e até o mês que vem. 

Preletor Carlos H. Kuniyoshi. 

chkuniyoshi@hotmail.com 

 

Reunião de Estudos Específicos para Homens 
 

Muito Obrigado! 

Gostaria de agradecer a todos pela dedicação e Amor que 

vocês deram para a realização do nosso Seminário do 

Sucesso na Regional SP-Campinas no dia 10/09/2011, foi um 

Seminário para ficar na lembrança de todos que 

participaram, quero agradecer também a todos que ajudaram 

na organização do evento, orientando e coordenado os 

participantes, recebemos diversos elogios dos palestrantes e 

da própria Sede Central. 

Quero agradecer também a grande dedicação que as 

Associações Locais tem se dedicado em Realizar as Reuniões 

de Estudos Específicos para Homens, dentre elas as AL de 

( em ordem alfabética ):  

Americana 

Americana - Jardim Ipiranga 

Amparo, 

Campinas - Castelo Branco, 

Campinas - Central, 

Campinas - Jd. Chapadão, 

Campinas - Nova Europa, 

Campinas - Santa Amália, 

Campinas - Vila União, 

Campo Limpo Paulista, 

Indaiatuba - Jd. Morada do Sol, 

Indaiatuba - Vila Havaí, 

Itapira, 

Itatiba, 

Jundiaí, 

Jundiaí - Eloy Chaves, 

Rio Claro, 
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Sumaré, 

Valinhos, 

Valinhos - Bon Retiro, 

Todas estas ALs já realizam as Reuniões e com isto já 

conseguimos atingir nossos objetivos para este ano de 2011.  

Para 2012 nossa meta e que todas as Associações 

realizem a Reunião de Estudos Específicos para Homens. 

Lembrando a todos que quando atingimos nossa meta não 

é para demonstrar números para a Seicho-No-Ie, nosso foco 

principal e fortalecer, ajudar as ALs, para que elas possam 

ter mais adeptos, para que possamos cumprir nosso lema 

"Associação Fraternidade Guiando os Homens em Novos 

Caminhos de Luz", este sim e nosso objetivo, fazer com que 

os Homens se conscientizem que são Filhos de Deus 

Perfeitos. 

Mostrar que devemos ser felizes hoje, não amanhã e nem 

que foi feliz no passado. Queremos conscientizar que para 

ser Feliz e uma questão de sentimento e sentimento não se 

compra. 

Através de nossos exemplos de Prosperidade, Felicidade 

e Harmonia vamos demonstrar as pessoas ao nosso redor, 

que tudo e belo, que tudo esta sendo criado para nosso bem, 

que tudo é Bem, que os ensinamento que temos nas Reuniões, 

Seminários e Livros, são para ser colocados em prática, 

divulgar ao maior número possível de pessoas e não devemos 

guardar esta informação a sete chaves. 

Devemos interagir com o nosso cotidiano, devemos ser a 

trombeta que anuncia a boa nova. Só assim poderemos 

garantir um futuro melhor para nós, para nossos 

descendentes, para comunidade e para nossa nação. Assim 

realizando nosso ideal de ajudar o maior número de pessoas 

possível. 

Então vamos continuar com a nossa Caminhada, realizando 

nossas Reuniões, chamando cada vez mais gente a participar, 

criar um ambiente descontraído e gostoso, para que mais 

pessoas possam se conscientizar. 

Também quero compartilhar a maravilhosa notícia que o 

Seminário do Sucesso em Ibiúna a ser realizado nos dias 15 

e 16 de Outubro, estará de portas abertas para a Regional 

SP-Campinas, vamos prestigiar mais este Seminário, 

converse com o Departamento de Caravana e agende já este 

compromisso com você e sua comunidade. 

A todos os Presidentes e dirigentes das Associações 

Locais da Seicho-No-Ie do Brasil, meus sinceros 

agradecimentos! Muito Obrigado! 

Divulgador Rafael Horie 

rafhorie@dglnet.com.br - 19-9187-5789 

 

Departamento de Casais 
 

Quaisque dúvidas sobre as atividades do Depto. De 

Casais podem ser encaminhadas para o Divulgador Renato 

Muccillo em 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 
 

Esta edição do jornal é publicada no mesmo dia de nossa 

atividade especial dedicada a Missão Sagrada. No próximo 

número publicaremos um resumo do que vimos e das 

sugestões dos nosso Presidentes e PAMS. 

Quaisquer dúvidas, sugestões ou necessidades relativas à 

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 
 

Visão: 

A Seicho-No-Ie se compromete a contribuir para a 

sustentabilidade do planeta, reverenciando a mãe Natureza, 

como uma prática da vida religiosa no cotidiano e, 

concomitantemente, propagar este sentimento religioso com 

a divulgação por meio da mídia e de todas as suas atividades, 

legando à posteridade um “planeta limpo”. 

Missão: 

A Seicho-No-Ie, desde a sua fundação, no ano de 1930, 

vem difundindo o modus vivendi no qual se reverenciam todas 

as coisas do Universo como sendo Vida de Deus, com base no 

ensinamento de gratidão a todas as coisas do céu e da terra. 

Filosofia: 

A doutrina da Seicho-No-Ie prega que todas as religiões 

do mundo se originam de uma única fonte, e se fundamenta 

em uma única Verdade, de que o homem é filho de Deus 

perfeito, e que o princípio da lei da vida que salva o homem é, 

também, único. 

 

Ficha de Cadastro de AL 2012 
 

Senhores Presidentes lembramos aqui a necessidade 

imediata da entrega da sua Ficha de Cadastro de AL 2012 

para nossa Diretoria, pois ela será responsável pela 

divulgação de dados de sua AL via internet e regional, bem 

como será responsável por toda escala de Preletores.  

O período máximo de entrega será o mês de 

Outubro/2011 e o atraso pode causar a falta de escalas para 

sua AL no primeiro semestre de 2012. 

No caso de dúvidas entre em contato com o Preletor 

José Victor Rodrigues Junior através do email 

victorrodriguesjr@gmail.com 
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Semana da PAZ 2011 
 

“Desde 2003, todos os anos milhares de pessoas 

mobilizam seus bairros e suas cidades durante a Semana da 

Paz e do Meio Ambiente.  

É quando dirigentes, adeptos e simpatizantes da Seicho-

No-Ie promovem um imenso mutirão de cidadania que envolve 

doação de revistas sagradas, limpeza de praças e passeios 

públicos, doações e visitas a entidades assistenciais e visitas 

de gratidão a órgãos de relevante atuação social.” 
( fonte: www.sni.org.br ) 

Agradecemos a todas as Associações Locais da 

Fraternidade e Núcleos da Regional SP-Campinas que 

atuaram durante a Semana da Paz, de maneira voluntária e 

valorosa, em diversas programações variadas mas com o 

mesmo propósito de melhorar o Mundo através da atitude de 

cada um. 

Muito Obrigado, Muito Obrigado ! 

Que a Semana da Paz em 2012 seja ainda mais intensa. 

  

Estudo d´A Verdade da Vida 
 

“As noites de quarta-feira, no Salão Nobre da Sede 

Central da SEICHO-NO-IE DO BRASIL, em São Paulo, que 

tradicionalmente recebem público em geral para o estudo da 

coleção A Verdade da Vida, ganharam, desde fevereiro 

deste ano, uma nova dimensão com a transmissão das aulas, 

ao vivo, via rede mundial de computadores. Em média, cerca 

de 200 participantes acompanham presencialmente as 

explanações ministradas sempre pelo Preletor da Sede 

Internacional Heitor Miyazaki, mas o total chega a mil 

pessoas se somadas as que assistem a elas via Internet. 

Ampliação – De acordo com a Preletora Daniela Cristina 

Seghessi, da Superintendência das Atividades dos 

Preletores da SEICHO-NO-IE DO BRASIL, "ainda contamos 

com um número limitado de links diante da grande procura 

das Regionais e dos Núcleos. Estamos nos aprimorando a 

cada transmissão e esperamos que, em breve, possamos 

atender a muitas localidades", informou a Preletora Daniela. 

Cura divina – Comentários, tanto de pessoas que 

participam na Sede Central quanto de quem assiste à 

transmissão virtualmente, dão conta de que já estão 

acontecendo experiências pessoais advindas do estudo. 

"Muitos elogiam e agradecem. Desde as primeiras semanas 

recebemos relatos de pessoas que estão vendo a 'cura 

divina' em suas vidas, justamente por estudarem com 

atenção o livro sagrado", relata a Preletora Daniela. 

A reunião – Em anos anteriores, era orientada pelo 

Preletor Yutaka Yokoyama, que teve de deixar a tarefa para 

atuar como Presidente da Associação dos Preletores 

Regionais da Regional SP-SÃO PAULO 2, assumindo, desde 

então, o Preletor Miyazaki. O programa é dividido em duas 

partes: na primeira, os participantes tiram dúvidas por meio 

de atividade de perguntas e respostas, e, na segunda, 

estuda-se o livro-texto. Os participantes que s e 

inscreveram até o mês de abril deste ano e que tiverem 

assiduidade mínima de 70%, presencial ou virtualmente, 

receberão um certificado de participação.  

Mais informações, mande e-mail para 

estudoaverdadedavida@sni.org.br ” 
( fonte: www.sni.org.br ) 

A Transmissão do estudo da coleção A Verdade da Vida 

com o Prel. Heitor Miyazaki, pode ser acompanhada e 

assistida nos locais: 

- Regional SP-Campinas, à Rua Nazaré Paulista, 750, Jd. 

das Paineiras, Campinas/SP 

- Núcleo Jd. Chapadão, à Av. João Erbolato, 820, Jd. 

Chapadão, Campinas/SP 

- Núcleo de Americana, à Rua Natal, 637, Jd. Nsa. Sra. 

de Fátima, Americana/SP 

- Núcleo de Itatiba, à Rua Benedito Silveira Franco, 53, 

Vila Lanfranch, Itatiba/SP 

- Núcleo de Sta. Bárbara, à Rua Goiás, 679, Vila Grego, 

Sta. Bárbara D´oeste/SP 

- Núcleo de Amparo, à Av. Prefeito Raul Fagundes, 975, 

Centro, Amparo/SP 

- Núcleo de Limeira, à Av. Maria Buzolin, 383, Jd. 

Piratininga, Limeira/SP 

 

1ª Festa de Integração para Crianças  
 

Ocorrerá no próximo dia 12/10/2011, a partir das 9:00h, 

na Regional SP-Campinas, à Rua Nazaré Paulista, 750, Jd. das 

Paineiras, a 1ª Festa de Integração para Crianças da Seicho-

No-Ie. 

Teremos diversas atrações direcionadas a Crianças e 

Adultos, como: Brinquedos, Bingo, Yakisoba, Pipoca, Pastel, 

Cachorro-Quente e Algodão Doce, entre outros. 

Participe e traga suas crianças para esta maravilhosa 

atividade dedicada totalmente a elas. 

Maiores informações no fone da Regional (19) 3251-7234 

 

ORAÇÃO 
 

ORAÇÃO PARA AUMENTAR A CAPACIDADE 
 

Sendo filho de Deus, minha capacidade brota 

continuamente do interior da Vida de Deus, como a 

água flui do subsolo. Minha capacidade aumenta sem 

parar. Por isso mesmo havendo algo que eu não domine 

agora, sei que posso melhorar cada vez mais, até 

tornar-me exímio no assunto. 
 

( Do livro: Livro Juvenil de Orações, Masaharu Taniguchi ) 

 

SEICHO-NO-IE NA INTERNET 
 

Acompanhe todas as atividades da Seicho-No-Ie do 

Brasil através da internet e das redes sociais: 

Twitter: SeichoNoIeBR 

Facebook: www.facebook.com/seichonoiebr 

Site Sede Central: www.sni.org.br 

Site da Regional: www.snispcampinas.org.br 
 

Expediente do “Jornal do Fraterno” 

www.snispcampinas.org.br/fraternidade 

Veículo informativo impresso da Federação Fraternidade 

da Regional SP-Campinas da Seicho-No-Ie do Brasil 

Responsável:  Prel. Sérgio Valter Pelarin 

Editores:  Prel. José Victor Rodrigues Jr.  

                      ( victorrodriguesjr@gmail.com ) 

 Prel. Plinio Yoshio Suguinoshita 

          ( plisug@hotmail.com ) 

Colaboraram nesta edição: Prel. Marcelo da Silva, Prel. Carlos Heikô 

Kuniyoshi, Div. Rafael Horie, Muito obrigado! 


