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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 Federação Fraternidade, bom dia, muito obrigado, 
 
 CONFIANÇA 
 As pessoas não seguirão um líder que não tenha confiança em si mesmo. 
 Na realidade, elas se sentem naturalmente atraídas por pessoas que passam confiança. 
 A confiança é uma característica de uma atitude positiva. 
 Os maiores empreendedores e líderes permanecem confiantes, independentemente das circunstâncias, não 
simplesmente para impressionar, capacitar. 
 Um bom líder tem a habilidade de instalar em seu pessoal a confiança que ele tem em si mesmo. 
 Um grande líder tem a habilidade de instalar em seu pessoal a confiança neles mesmos. 
 
 Esta mensagem é para lembrar aos meus queridos amigos Presidentes e Dirigentes, que no próximo dia 13/11/2011, teremos 
o curso para formação de Líderes na Sub-sede, onde eu conto com a presença de todos, juntamente com os dirigentes e 
divulgadores, pois está é mais uma oportunidade de nos tornamos grandes líderes e também formar novos sucessores, o novo ano 
está chegando e com ele teremos eleições, por isso este curso é de suma importância para todos nós, “presidentes e futuros 
presidentes”. 
 ESPERO TODOS VOCES NESTE MARAVILHOSO CURSO ! 
  
 Que Deus ilumine a todos 
 Preletor Sérgio Valter Pelarin, 
 Presidente da Federação Fraternidade da Regional SP-Campinas. 

 

AGENDA   DO   FRATERNO   2011* 
 
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 

 
AGENDA   DO   FRATERNO   2012* 

 
07/01 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8h30 – Fechamento do ano 2011 
04/02 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8h30 – Fechamento do ano 2011 
03/03 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8h30 – Fechamento do ano 2011 
25/03 Curso para Formação de Líderes, na Sub-sede. 

Orientadores: Luiz Hideo Tamaru, Arnaldo Alves da 
Silva, Plinio Yoshio Suguinoshita. 

07/04 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 – Fechamento do ano 2011 

21/04 Seminário Esperança e Fé, na Regional SP-
Campinas. 

 
05/05 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8h30 – Fechamento do ano 2011 
19-20/05 SEMINÁRIO DO SUCESSO, na Academia de 

Treinamento Espiritual de Ibiúna/SP. Orientadores: 
Enio Maçaki Hara, Milton Massayoshi Yuki, Marlene 
Castanheira Gonçalves. 

02/06 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 – Fechamento do ano 2011 

23/06 Seminário para Casais, na Academia de 
Treinamento Espiritual de Ibiúna/SP. Orientadores: 
Lilian Suzi Baffi Norimatsu, Ivone Gomes Holanda, 
Milton Kazuo Norimatsu, Convidado Especial: Luiz 
Hideo Tamaru. 

07/07 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 – Fechamento do ano 2011 

29/07 Curso para Presidentes de ALs, na Sub-Sede em 
São Paulo. Orientadores: Lilian Suzi Baffi 
Norimatsu, Carlos Alberto da Silva, Luiz Hideo 
Tamaru, José Adalton de Oliveira. 

04/08 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 – Fechamento do ano 2011 

11/08 SEMINÁRIO DO SUCESSO REGIONAL, na 
Regional SP-Campinas, das 8h30 às 17h00. 

01/09 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 – Fechamento do ano 2011 



 Jornal do Fraterno – Novembro/2011 Pág. 2

30/09 SEMINÁRIO DA LUZ, da Regional SP-Campinas, 
que será realizado em algumas cidades da região. ( 
maiores detalhes em breve ) 

 
06/10 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8h30 – Fechamento do ano 2011 
27/10 Seminário para Casais, na Regional SP-Campinas. 
03/11 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8h30 – Fechamento do ano 2011 
18/11 Curso para Formação de Líderes, na Sub-sede. 

Orientadores: Sinji Takahashi, Ceueti Nakano, Luiz 
Hideo Tamaru. 

01/12 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 – Fechamento do ano 2011 

 (*) programação sujeita a alterações 
 

TREINAMENTOS VIRTUAIS   2012* 
 

Para 2012 a Associação Fraternidade irá promover 
treinamentos virtuais para seus Dirigentes. Fique atento as 
estas datas, pois iremos confirmar em momento oportuno 
como procederemos para assistirmos tais eventos: 

 
17/03 Treinamento Virtual para Dirigentes da 

Fraternidade. Orientadores: Luiz Hideo Tamaru, 
José Roberto Botelho, Ralf Arine. 

14/07 Treinamento Virtual para Dirigentes da 
Fraternidade. Orientadores: Fernando Onodera, 
Manoel Silvino Nunes de Souza, Pablo Reguera Kuhl. 

22/09 Treinamento Virtual para Dirigentes da 
Fraternidade. Orientadores: Jairo Oliveira Santana, 
Manoel Silvino Nunes de Souza, João Domingos 
Affonso Diniz. 

 (*) programação sujeita a alterações 
 

Próxima Reunião de Presidentes:  
 Nossa última reunião de Presidentes de 2011 será no 
dia 03/12/2011 às 8h30 na Regional SP-Campinas. Convide e 
traga seus dirigentes e divulgadores para esta reunião para 
direcionarmos nossas atividades para 2012. Muito obrigado! 
 

Parabéns para vocês! 
 

Parabéns aos dirigentes que comemoraram seu 
aniversário em Outubro. Desejamos vida longa, muita saúde, 
paz e prosperidade para nossos amigos: 

09/10 - Jayr Silva (Limeira) 
17/10 - Antonio Luiz Rubin (Rio Claro) 
17/10 - Jocelino Zanutello (Indaiatuba) 
 

Divulgadores 
 
Caros amigos divulgadores da Regional SP-Campinas, 

reverências, muito obrigado. 
Primeiramente, agradeço a todos os senhores pelo 

empenho em divulgar a Seicho-No-Ie ao maior número 
possível de pessoas. 

Em "Palavras de Sabedoria" consta: "O cego não teme a 
cobra; torna-te cego e esmaga a cobra". Esta máxima ensina 
que é possível revelar uma força maior ainda que a atual, se 
você próprio não limitar a sua capacidade com o temor.  

Quando crianças as pessoas tem muitos desejos e sonhos, 
mas, como sua capacidade intelectual e força física são 

imaturas, não conseguem concretizá-los como querem; 
tropeçam e caem inúmeras vezes, acabando por perder a 
autoconfiança. 

Você deve reafirmar que o homem é filho de Deus, 
possuidor de força infinita através do conhecimento da 
Verdade e recuperar a autoconfiança perdida na infância. À 
proporção que recuperar a autoconfiança, a sua capacidade 
aumentará 

(A Verdade vol. 8 Pág. 173 1a edição.) 
Como vemos neste trecho, nesta vida podemos nos 

aprimorar cada vez mais se assim o quisermos. Por isso, 
caros amigos, temos a oportunidade de progredirmos cada 
vez mais na função de divulgador. Diante disso, agradeço a 
todos os divulgadores que participam de nossas reuniôes 
todos os primeiros sábados do mês na Regional. Continuem 
participando e tragam seus amigos de AL para participar 
conosco. Para maiores informações, entrem em contato com 
seus presidentes de AL. 

Abraço a todos. 
Muito obrigado. 
Preletor Marcelo da Silva. 
marceloseicho@hotmail.com 
 

Divulgação de Livros e Revistas 
 
Bom dia, muito obrigado. 
O texto abaixo foi retirado do Manual do Livreiro, e tem 

por objetivo nos auxiliar no incentivo de compra de nossos 
livros nas livrarias de nossas ALs. Vejamos: 

 
Sugestões para aquecer as vendas nas livrarias: 
- fazer promoção mensal, com desconto de 10% em livros 

escolhidos previamente para o mês; 
- utilizar gôndolas expositoras com  dupla face; 
- manter sempre todo os títulos da Seicho-No-Ie; 
- informatizar a livraria; 
- vender através de cartão de crédito; 
- colocar lista de preços em letras grandes nas paredes 

das livrarias; 
- fazer oração diária com a leitura da Sutra Sagrada; 
- desenvolver um ambiente agradável  e harmonioso com 

um atendimento especial; 
- estar sempre atento às necessidades dos clientes; 
 - divulgar os lançamentos com ênfase; 
- conservar a limpeza dos "displays"; 
- dar liberdade  para a pessoa olhar e escolher, mas se 

for preciso, oferecer sugestões; 
- atender a todas as pessoas com amor; 
- solicitar dos preletores maior intensidade na divulgação 

dos livros e revistas, seja durante as palestras ou nas 
orientações pessoais; 

- aproveitar as promoções sugeridas pela Sede Central; 
- preparar um ambiente físico aconchegante, com café, 

água, sofá... 
- fazer Oração do Empreendimento localizada na página 

116 do livro A Verdade em Orações; 
- conquistar outros pontos de vendas, além das 

Associações Locais, como banca  de jornais e livrarias 
diversas; 

- divulgar rapidamente os lançamentos e a chegada das 
cotas de revistas sagradas para as livrarias  das ALs; 

- fazer entrega e controle dos lançamentos do Clube do 
Livro; 
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- repassar as informações recebidas na reunião com os 
encarregados  para os livreiros das ALs; 

- aproveitar os intervalos das reuniões para divulgar com 
intensidade; 

- sugerir os livros como presente de aniversário, Natal, 
Páscoa e outras datas sugestivas. 

E com mais estas sugestões, espero que divulguem cada 
vez mais esta Verdade que liberta-nos de todo sofrimento e 
manifesta-se o que realmente existe - "O BEM". 

Deus os abençoe e até o mês que vem. 
Preletor Carlos H. Kuniyoshi. 
chkuniyoshi@hotmail.com 
 
Reunião de Estudos Específicos para Homens 
 
Quero agradecer à todos os presidentes pelo grande 

empenho na realização das Reuniões de Estudos Específicos 
para Homens, nossos gráficos mostram que estamos numa 
escalada nunca vista em nossa Regional. Lembro que esta 
atividade é para ajudar nossas Associações Locais, os 
números são mero reflexos. 

Para os Presidentes que ainda não iniciaram esta reunião 
e desejam começar, estamos aqui de braços abertos para 
orientar, dar todas as explicações e indicar os preletores. 

Quando entrei nesta coordenação achei que seria um 
trabalho muito difícil, já que eram poucas as ALs realizando 
estas atividades, mas, aos poucos, descobri que não existe 
trabalho difícil, quando possuímos Presidentes e Dirigentes 
que atuam neste ensinamento com tanto amor e dedicação 
como os Srs. 

A todos os Presidente, a Todos os Dirigentes, a todas as 
Associações Locais, meus sinceros agradecimentos! Graças à 
ajuda de cada um de vocês pude descobrir como é 
maravilhoso dedicar-se a este maravilhoso ensinamento, e 
poder repetir a todos a nossa frase: “Associação 
Fraternidade, guiando os Homens em novos caminhos de 
Luz”.  

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

 
Departamento de Casais 

 
Dicas para realizar uma maravilhosa reunião de casais 
 
Como já explicamos em reportagens anteriores, 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 com o 
propósito de iluminar a vida familiar de seus participantes, 
transmitindo aos casais a Nova Visão do Casamento. 

É uma grande oportunidade para que os casais renovem a 
alegria de viver a dois, assim como aprender a lidar com as 
diferenças, manifestando o amor verdadeiro um para com o 
outro.  

Por esta razão, cada atividade realizada durante uma 
reunião deve ser aproveitada como uma rica oportunidade 
para que os casais exercitem a prática do elogio e reverência 
mútua, manifestando o amor e a gratidão entre si. As 
reuniões mensais nas Associações Locais devem funcionar 
como o alimento da alma do casal, onde as arestas do 

cotidiano familiar são eliminadas e a conscientização de que 
eu e o outro somos um é intensificada. 

Não podemos esquecer que as reuniões específicas para 
casais possuem uma peculiaridade típica desse 
departamento, ou seja, deve possuir uma programação 
específica para casais. As reuniões para casais não devem 
seguir os mesmos formatos de uma reunião normal da 
Fraternidade ou Pomba Branca. 

Por esta razão, devemos sempre ter em mente que os 
temas devem estar relacionados com a vida conjugal. Nas 
reuniões o ideal é incluir dinâmicas, relatos de experiências e 
as orações.  

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”. 
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. 

Uma outra dica importante é destacar ao orientador que 
o foco da reunião é o casal. Para uma atividade especial, pode 
ser interessante convidar um casal de preletores. O Preletor 
ou Líder da Iluminação convidado para orientar a atividade 
deve conhecer previamente os objetivos do departamento (e 
cabe a nós transmitirmos esses objetivos) e deve ser 
orientado para utilizar os livros da Seicho-No-Ie 
direcionados para a vida conjugal (os principais seguem 
listados neste manual). É recomendável passar o tema e o 
livro com bastante antecedência.  

Lembre-se de preparar um local com atividades para as 
crianças, pois os casais que têm filhos poderão participar 
tranquilamente das reuniões, sabendo que seus filhos 
estarão juntos aprendendo a Verdade da Vida. Essas 
reuniões em paralelo são interessantes, em especial, para os 
casais que não tenham com quem deixar os filhos. Filhos que 
de casais que participam de atividades para crianças durante 
as reuniões de casais apresentam significativo crescimento 
espiritual e mudanças comportamentais cada vez melhores. 

Pode-se solicitar à coordenadora de reuniões de crianças 
do núcleo ou da regional que promova, paralelamente à 
reunião de casais, uma reunião do departamento infantil. 
Pode-se realizar ainda, a depender da necessidade (ou seja, 
da faixa etária dos filhos dos casais), uma reunião em 
paralelo para juvenis (neste caso, é preciso fazer uma 
trabalho em conjunto com a Associação dos Jovens). 
Contudo, para que essas reuniões em paralelo possam 
acontecer, o núcleo deve dispor de um espaço adequado e de 
uma equipe treinada para conduzir essas atividades, pois 
devemos preservar este momento único dos casais. A reunião 
de casais é uma oportunidade para que eles estejam juntos, 
aprendendo a Verdade e se “curtindo” como marido e mulher. 

Cabe aqui citar a recomendação do sagrado Mestre para 
que o casal viva eternamente feliz: “Para que marido e 
mulher vivam eternamente felizes que procurem sair sempre 
juntos. A não ser que o trabalho os obrigue a saírem 
separados; mas, na hora da recreação ou do lazer, devem 
sempre encontrar um meio de saírem juntos e conversarem 
sobre esse divertimento, trocando idéias. Assim procedendo, 
o lazer torna-se ainda mais prazeroso, e o sentimento de 
unidade do casal é aprofundado.” 
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(Do livro: “Razão de Ser da Mulher - vol. I” - Masaharu 
Taniguchi - pp. 113) 

 
Assim, esperamos que os casais da Seicho-No-Ie 

(adeptos ou líderes) busquem juntos a Verdade, que juntos 
orem a Deus e juntos (vale a pena ressaltar) participem de 
reuniões, conferências, seminários, caminhando na mesma 
direção. Enfim, que juntos, de mãos dadas, trabalhem em 
prol do ideal de iluminar lares, como uma única Vida! 

Lembre-se de que, ao final de cada reunião, é 
interessante prepararmos uma confraternização, 
favorecendo a criação de vínculos de amizade. 

Na sequência, apresentamos dois modelos de 
programação de uma reunião para casais, para servir de 
modelo para a elaboração da programação das reuniões de 
sua Associação Local. Nas próximas matérias vamos explorar 
as dinâmicas que poderão ser inseridas nas reuniões, 
abordando o que são dinâmicas, seus objetivos e alguns 
exemplos. Aguardem! 

 
Modelo de programação 1 
Hino Sagrado; 
Oração de abertura; 
Revelação Divina; 
Palestra: O significado espiritual do casamento; 
Prática do elogio; 
Avisos/Oração de encerramento; 
Surpresa: os maridos entregam uma rosa para as esposas; 
Confraternização. 
 
Modelo de programação 2 
Hino Sagrado; 
Oração de abertura; 
Sutra 30 capítulos; 
Palestra: O amor deve ser manifestado em atos; 
Momento Loucuras de amor; 
Agradecimento; 
Oração de encerramento; 
Confraternização. 
  
(Fonte: Manual do Departamento de Casais, 2010.) 
 
Quaisquer dúvidas sobre as atividades do Depto. De 

Casais podem ser encaminhadas para o Divulgador Renato 
Muccillo, Coordenador Regional pela Federação 
Fraternidade, 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 

 

Quaisquer dúvidas, sugestões ou necessidades relativas à 
Missão Sagrada podem 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. 

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 

 
Estudo d´A Verdade da Vida 

 
A Transmissão do estudo da coleção A Verdade da Vida 

com o Prel. Heitor Miyazaki, pode ser acompanhada em nossa 
Regional nos seguintes 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 

 
ORAÇÃO 

 
PARA ELIMINAR MALES E TEMORES 

 
O mal não possui força porque não existe originariamente. 

Não temo o que não existe. 
Acredito na existência apenas do bem. 

Diante do bem, o mal desaparece sozinho. 
Estou com Deus, por isso, somem todos os temores, rancores 

e complexos. 
Nada mais tenho a temer. 

Eu amo todas as pessoas, inclusive ( fulano(a) ). 
O amor não tem opositor. 

Diante do amor não existe inimigo. 
Todos se tornam amigos. 

Muito obrigado ! 
( Do livro: Minhas Orações, Masaharu Taniguchi ) 

 
Expediente do “Jornal do Fraterno” 

www.snispcampinas.org.br/fraternidade 
Veículo informativo impresso da Associação Fraternidade 
da Regional SP-Campinas da Seicho-No-Ie do Brasil 

Presidente:  Prel. Sérgio Valter Pelarin 
                                 ( sergio.pelarin@pop.com.br ) 
Editor:  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! 


