
 Jornal do Fraterno – Dezembro/2011 Pág. 1

Jornal do Fraterno 
A s s o c i a ç ã o  F r a t e r n i d a d e :  G u i a n d o  o s  H o m e n s  e m  N o v o s  C a m i n h o s  d e  L U Z  
O  J o r n a l  d a s  B o a s  N o t í c i a s  p a r a  o s  F r a t e r n o s  d a  R e g i o n a l  S P - C a m p i n a s  

Ano 3, Edição no.36 3 de Dezembro de 2011  Responsável: Prel. Sérgio Valter Pelarin 
Redação: Equipe Fraternidade da Regional SP-Campinas                                    

www.snispcampinas.org.br 

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, 
 
 Bom dia, muito obrigado 
 Chegamos a mais um final de ano e eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos vocês Presidentes e Dirigentes 
desta família maravilhosa que é a nossa Fraternidade e também a esta grandiosa diretoria que esta sempre ao meu lado me 
ajudando e me apoiando as minhas reverências. 
 Peço a Deus que ilumine todos vocês, que tenham um Natal maravilhoso e um ano novo repleto de paz, saúde e prosperidade. 
 
 PALAVRAS A SEREM MENTALIZADAS 
 Sou um com o Espírito do Universo, Criador do mundo. 
 A Mente do Universo procura expressar-Se através de mim. Foi-me atribuída a missão de trabalhar na obra de 
criação junto com Deus. Que benção! Que benção! 
 Neste momento, minha mente está repleta de idéias e planos para criar. Sou um com a Sabedoria que cria todas as 
coisas. A Mente do Universo me ensina o que idealizar e o que criar. A partir deste momento, sob a orientação do Divino 
Espírito, conseguirei criar coisas com habilidade e autenticidade. Sinto-me preenchido de nova força e capacidade. 
 Estou repleto de novo vigor mental e físico. Meu coração está exultante de alegria e esperança. Sinto dentro de 
mim a presença da Sabedoria e da Verdade. Por isso, sei que a minha força criativa é perfeita. 
 Muito Obrigado 
 (comande sua vida com o poder da mente pg. 114) 
 
 Tenho certeza que entraremos 2012 com este objetivo, criar novas idéias para o crescimento das nossas Associações 
Locais e para o nosso próprio crescimento. 
 Conto com todos vocês, muito obrigado 
 
 Que Deus ilumine a todos 
 Preletor Sérgio Valter Pelarin, 
 Presidente da Federação Fraternidade da Regional SP-Campinas. 

 

AGENDA   DO   FRATERNO   2011* 
 
17/12 SEMINÁRIO DA ORAÇÃO, na Regional SP-

Campinas, das 9:00h as 17:00h, com os orientadores 
Prel. Heitor Miyazaki e Prel. Roberval de Oliveira, 
Contribuição de R$20,00, incluindo o almoço/lanche 

 
AGENDA   DO   FRATERNO   2012* 

 
14/01 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8:30h – Primeira reunião de 2012 
 
04/02 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8:30h 
03/03 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8:30h 
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 8:30h 

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

05/05 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8:30h 

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 8:30h 

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 8:30h 

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. 



 Jornal do Fraterno – Dezembro/2011 Pág. 2

04/08 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8:30h 

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 8:30h 

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 8:30h 

27/10 Seminário para Casais, na Regional SP-Campinas. 
03/11 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8:30h 
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 2012 

 (*) 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 primeira reunião de Presidentes de 2011 será 
no dia 14/01/2012 às 8:30h na Regional SP-Campinas. 
 Fique atento a data ! 
 Nossa reunião ocorrerá no segundo sábado de 
Janeiro/2012 
 

Parabéns para vocês! 
 

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

04/11 - Alex Rodrigues Diogo ( Campinas ) 
11/11 - José Maria Marconi ( Itapira ) 
23/11 - Jair Baptista de Souza ( Amparo ) 
25/11 – José Victor Rodrigues Junior ( Campinas ) 
25/11 - Jairo Borges da Silva ( Valinhos ) 
27/11 - Francisco Wagner Rodrigues ( Nova Odessa ) 
 

Divulgadores 
 
Caros amigos divulgadores da Seicho-No-Ie da Regional 

SP/Campinas, reverências, muito obrigado. 

É com muita alegria e gratidão que escrevo mais um 
artigo para o nosso Jornal do Fraterno, com o intuito de 
agradecê-los por todo o trabalho realizado durante o 
decorrer do ano de 2011. 

No livro "Leve avante a sua vida", vol.1 pag.42 (Masaharu 
Taniguchi) está escrito: "Quem mais ama é que se tornará 
um grande líder". Diante disso, os senhores estão de 
parabéns por demonstrarem tanto amor e carinho ao nosso 
sagrado Movimento de Iluminação da Humanidade e pela 
dedicação abnegada. 

Agradeço, também, a todos os divulgadores que enviaram 
durante esse ano o "Relatório de Divulgadores", que é uma 
ferramenta muito importante para a nossa organização. 

O divulgador, como o próprio nome diz, tem a função de 
divulgar os Ensinamentos ao maior número de pessoas 
possível. Também é importante que o divulgador esteja a par 
do que acontece dentro da organização. Para isso, reforço 
mais uma vez o convite aos senhores para participarem da 
Reunião de Presidentes que é realizada todos os primeiros 
sábados do mês.  

Para finalizar, desejo a todos um Feliz Natal e um ano de 
2012 coroado de muita alegria, paz, sucesso, prosperidade e 
muita saúde. 

Continuo contando com os senhores, 
Muito obrigado e SUCESSO. 
Abraço a todos. 
Preletor Marcelo da Silva. 
marceloseicho@hotmail.com 
 

Divulgação de Livros e Revistas 
 
Bom dia, muito obrigado. 
Neste mês de dezembro, daremos dicas de modelos de 

apresentação de assuntos interessantes, extraídos do 
manual do livreiro: 

 
A Humanidade é Isenta de Pecado 
- A ação do subconsciente, pg 21 
- Os estados psicológicos que criam doenças, pg 23 
- Idéia de auto acusação, pg 28 
- Por que ficam doentes as pessoas boas?, pg 54 
- Transcender o carma, pg 71 
- Purificar os carmas por meio gratidão, pg 85 
- Confiar na desintegração dos carmas, pg 87 
- O pecado  se extingue com o arrependimento, pg 109 
- Ao perdoarmos o próximo, somos perdoados por Deus, 

pg 145 
- O segredo da meditação Shinsokan  pg 188 
-  Na verdade, não há pecado, pg 203 
- A concretização do paraíso terrestre, pg 328 
 
E assim pode-se fazer com todos os livros que forem 

divulgar, pegando os temas abordados no índice e 
apresentando-os de forma clara e objetiva. 

Estamos chegando ao fim de mais um ano maravilhoso, 
vamos presentear as pessoas com livros neste Natal e fazer 
com que as pessoas despertem para uma nova vida. 

Um sincero desejo de uma entrada de ano com muita 
Harmonia e Paz aos senhores e todos os seus familiares. 

 
Feliz 2012 ! 
Preletor Carlos H. Kuniyoshi. 
chkuniyoshi@hotmail.com 
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Reunião de Estudos Específicos para Homens 
 
Reverências, 
Muito Obrigado! 
Mais um ano esta chegando ao fim, fico muito feliz 

porque foi um Ano muito bom, adquirimos muitas 
experiências em nossas Reuniões de Estudos Específicos 
para Homens. Com essas experiências podemos deixar nossas 
reuniões mais padronizadas. Sendo assim, para o ano 2012 
estaremos montando uma nova programação, já com os temas 
e tópicos para as nossas Reuniões. 

Quero parabenizar a todas as Associações que em 2011 
nos ajudaram muito na realização das reuniões e se 
empenharam na divulgação de nossos Seminários. 

Há todos nossos agradecimentos mais sinceros! 
Que a passagem de Ano não signifique que estamos mais 

velhos, mas sim, mais experientes. E vamos continuar com 
nossas reuniões. 

Aos que se interessaram pela nova programação para 
2012, por favor me enviar e-mail solicitando, que 
encaminharei tão logo esteja pronto e seja possível. 

Vamos todos juntos “Associação fraternidade guiando os 
Homens em novos caminhos de luz”. 

A todos: Muito Obrigado! 
Feliz Natal e um Prospero Ano Novo ! 
 
Divulgador Rafael Horie 
Coordenador da Reunião de Estudos Específicos para 

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

 
Departamento de Casais 

 
Dinâmicas para reuniões de Casais 

 
 Na edição anterior do Jornal do Fraterno 

apresentamos algumas dicas para tornar as reuniões do 
Departamento de Casais mais agradáveis e alegres, 
proporcionando um ambiente favorável para que os casais 
possam exteriorizar o amor e a reverência mútua. 

 Neste mês, vamos abordar as dinâmicas que podem 
ser realizadas durante as reuniões para casais. Dinâmico é 
algo relativo a movimento, energia. Então, as dinâmicas 
servem como atividades para levar a participação ativa dos 
casais durante as reuniões.  

 O objetivo é proporcionar aos casais a 
exteriorização (manifestação) do amor. Além disso, é um 
momento de descontração, relaxamento dentro da reunião e, 
principalmente, de aprendizado para o casal. As atividades 
devem permitir que os cônjuges coloquem em prática a 
Verdade e exteriorizem a sua natureza divina. Exemplo: 
proferindo palavras de elogio, amor, etc. É interessante que 
a dinâmica esteja relacionada com o tema da palestra. Por 
exemplo, se o tema abordado na reunião foi “Superando 
conflitos e crises no casamento”, seria interessante fazer 
uma atividade relacionada ao perdão. 

 Contudo, alguns cuidados devem ser observados ao 
realizar dinâmicas durante as reuniões para casais, tais 
como: 

• Não forçar a participação dos casais.  
• Evitar atividades que possam constranger o casal. 

Exemplo: expor a intimidade em público.  

• Ser flexível. Adaptar a dinâmica para aqueles que 
estão sem o cônjuge presente na reunião ou de acordo com o 
público presente.  

• Evitar dinâmicas muito longas e sempre explicar o 
objetivo da atividade. 

  
 As dinâmicas constituem uma atividade importante 

dentro das reuniões para casais, porque permitem que o 
casal coloque em prática a Verdade, e vivencie um momento 
especial a dois. Essas dinâmicas acabam diferenciando as 
reuniões para casais e, em geral, os participantes apreciam 
muito.  

 Serve também como um treino, um exercício para 
a expressão do amor. Apesar de incentivarmos a realização 
dessas dinâmicas, as práticas da Seicho-No-Ie devem ser 
sempre incentivadas, como a Meditação Shinsokan, a oração 
de gratidão aos antepassados, etc. A seguir, citamos duas 
práticas da Seicho-No-Ie que são essenciais dentro do 
Departamento de Casais. 

 
 Oração do perdão e Diário de elogio  
 Algumas práticas conhecidas da Seicho-No-Ie 

podem ser adaptadas para este formato de reunião. Por 
exemplo, a prática da oração do perdão pode ser feita com 
um cônjuge voltado para o outro. Ou então, a prática do 
treino do riso, um voltado para o outro.  

 Uma prática fundamental para um relacionamento 
conjugal harmonioso e que deve ser sempre incentivada nas 
nossas reuniões é a prática do diário de elogio. 

É importante que nas nossas reuniões ensinemos esta 
prática e destaquemos momentos da programação para essa 
atividade (fornecendo folhas de papel e caneta para os 
participantes).  

 Podemos incentivar também a prática do diário do 
relógio de Sol, citada no livro o Princípio do Relógio de Sol, 
do Prof. Masanobu Taniguhi. Nas nossas livrarias não podme 
faltar o Diário de Elogio, a Oração do Perdão e os livros que 
abordam temas relacionados ao casamento.  

 “Muitos casais acham que, após uma briga, perde 
aquele que primeiro mostrar uma feição alegre. Mas, na 
verdade, aquele que primeiro procura fazer as pazes é quem 
vence. Quem consegue pedir desculpas primeiro tem a alma 
um grau mais evoluída que a do outro.” 

(Fonte: Manual do Departamento de Casais, 2010.) 
 
Quaisquer dúvidas sobre as atividades do Depto. De 

Casais podem ser encaminhadas para o Divulgador Renato 
Muccillo e Cristiane Ribeirão Muccillo, Coordenadores 
Regionais, através do e-mail casais.snicampinas@gmail.com 

 
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. 
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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 

 
Relatos da nossa Regional 

 
Dividimos com vocês o relato de nosso companheiro de 

Fraternidade, Sr. João Evangelista da A.L. Nova Europa de 
Campinas/SP, que mostra como a Seicho-No-Ie e as 
atividades e seminários direcionados para Homens: 

 
Eu, João Evangelista, 55 anos de idade, adepto da 

Seicho-No-Ie completando 2 anos neste mês de setembro 
de 2011. 

Há uns 3 ou 4 anos aproximadamente, quando comecei a 
freqüentar algumas religiões para me satisfazer 
espiritualmente, sendo que nenhuma delas me preenchia 
totalmente e por várias vezes fui convidado por amigos e 
irmãos para participar das reuniões da Seicho-No-Ie, onde 
freqüento até hoje, na AL Jd Nova Europa - Campinas e 
reuniões para homens que freqüento na cidade de Valinhos.  

Me considero iluminado por deus, por estar participando 
destas reuniões que para mim já faz parte de minha vida e 
com as práticas e orações que faço todos os dias evoluí 
muito espiritualmente. 

Atualmente estou cursando o módulo I, para que eu 
entenda ainda mais sobre a Verdade da Vida, já participei de 
dois seminários do sucesso na academia de Ibiúna. 

Tenho um relato que para mim foi o que mais marcou 
nesses anos de minha vida, eliminar o "ego" é o mais difícil e 
aos poucos vou quebrando esta barreira. 

Sou casado há 30 anos, tenho uma esposa maravilhosa e 
duas filhas maravilhosas, no ano de 1994, meu casamento se 
acabou por vários motivos, situações que eu e minha esposa 
não tivemos sabedoria para resolvê-las, abandonei minha 
casa para recomeçar nova vida e contrariando toda a minha 
família pelo abandono, mas aos poucos caí na bebida e 
noitadas, quase que acabando com o que havia me restado, 
minhas filhas eram adolescentes e sofreram muito com esta 
situação, minha esposa entrou em depressão, ficando ainda 
mais difícil, tendo que socorrê-la acabei me aproximando 
para ajudá-la a se levantar. 

Dois anos separados acabei quebrando a perna jogando 
bola, diante dessa situação, acabei voltando para casa até me 
recuperar e nunca mais saí de casa. 

No último Seminário do Sucesso que foi em maio de 2011, 
o tempo que lá fiquei e sensibilizado fiz uma avaliação de 
todo o meu trajeto de vida, chegando em casa, após a volta 
do Seminário, reuni minha esposa e filhas para que eu 
pudesse naquele momento pedir perdão de todos os meus 
erros cometidos no passado, ficaram muito sensibilizadas e 
só foi choradeira, percebi naquele momento que só existia 
mágoas delas para comigo. 

A partir daquele instante tudo se mudou em casa. Sou 
aposentado e resolvi iniciar um novo trabalho, tudo está 
correndo bem, minha esposa e filhas estão muito felizes 
porque só coisas boas acontecem. 

Aprendi com isso é que as leituras e práticas faz com que 
tabus sejam quebrados e só assim a felicidade acontece. 

Até conhecer a Seicho-No-Ie, não sabia perdoar e a 
agradecer a nada, tudo era muito difícil. 

Hoje só tenho a agradecer a Deus que é nosso criador e 
nosso mestre Masaharu Taniguchi por ter deixado esse 

ensinamento e aos dirigentes que tanto se empenham para 
que essa filosofia de vida avance ainda mais para com isso 
ter mais adeptos nesse ensinamento. 

Muito obrigado 
João E. Souza 
 

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 

 
Escalas de Preletores para A.L. 2012 

 
Os Presidentes estão recebendo nesta reunião a primeira 

parte da Escala de Preletores para A.L.s que compreenderá 
os meses de Janeiro e Fevereiro de 2012. 

Nela constam todas as informações de sua A.L. e do 
orientador designado para sua atividade. 

Quaisquer dúvidas sobre escalas podem ser 
encaminhadas para: Prela. Jocely Maeda ( 
jocelymaeda@yahoo.com.br ) ou Prel. José Victor Rodrigues 
Jr ( victorrodriguesjr@gmail.com ) 

 
ORAÇÃO 

 
ORAÇÃO DE AGRADECIMENTO 

 
Agradeço a Deus pela proteção constante, 
seja durante o sono, seja quando acordado, 
É Deus que, mesmo quando estou dormindo, 
faz bater meu coração, circular o sangue, 

proceder à digestão dos alimentos 
e me faz respirar. 
Obrigado Deus, 

por proteger minha saúde hoje também  
( Do livro Juvenil de 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! 


