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PA LAVRAS  DO  PRESIDENTE  DA  FEDERAÇÃO 

 Srs. Presidentes e Líderes da Federação Fraternidade, bom dia, muito obrigado, 

 

 ORAÇÃO PARA O RENASCIMENTO 

 “Agora estou vivendo um novo dia! Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é 

sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu, e estou renascendo agora, recebendo de Deus os 

pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos, semeados em meu subconsciente, 

estão pouco a pouco germinando, crescendo e,  finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, 

com certeza. No Mundo da Imagem Verdadeira criado por Deus não existe nada que não seja bom. E está determinado que 

somente o que há de bom no Mundo da Imagem Verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós , 

impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. 

 Eu renasci neste momento! Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam 

obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do Mundo da Imagem Verdadeira. Rompi todas as amarras 

que me prendiam. Na minha mente já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que 

Deus colocou no nosso interior...” 

 (a verdade em orações vol. 1 pg. 59) 

 

 CHEGOU 2012 ! 

 TENHO CERTEZA QUE TODOS VOCÊS MEUS QUERIDOS AMIGOS ,ESTÃO COM ESTE ESPIRITO DE 

RENASCIMENTO, ESQUECENDO TODAS AS ILUSÕES RUINS QUE FICARAM NO 2011, VAMOS OLHAR PARA ESTE NOVO 

ANO COM A CERTEZA DE QUE TODOS OS NOSSOS DESEJOS JÁ ESTÃO CONCRETIZADOS, TODOS OS NOSSOS 

SONHOS JÁ ESTÃO REALIZADOS, VAMOS TRABALHAR JUNTOS PARA UM MAIOR DESENVOLVIMENTO DESTE 

ENSINAMENTO MARAVILHOSO DEIXADO PELO PROFº MASAHARU TANIGUCHI. 

 

 FELIZ 2012, PARA TODOS VOCÊS E SEUS FAMILIARES ! 

 MINHAS REVERÊNCIAS 

 MUITO OBRIGADO 

 

 Que Deus ilumine a todos 

 Preletor Sérgio Valter Pelarin, 

 Presidente da Federação Fraternidade da Regional SP-Campinas. 

 

04/02 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8:30h 

18 a 22/02 Seminário Geral de Carnaval, na Academia 

Sul-Americana de Treinamento Espiritual em 

Ibiúna/SP, com os orientadores: Ariovaldo Adriano 

Ribeiro, Eleonor Setsuko Kawano Sato, Maria 

Luciglei Lima Casseano e Paulo César Rocha Ribeiro. 

Convidados: Yoshio Mukai, Heitor Miyazaki, Anibal 

Ferreira de Lima 

03/03 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8:30h 

16 a 18/03 Seminário da Alegria da Mulher, na 

Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual 

em Ibiúna/SP. 

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 

15/04 56ª Festividade do Santuário Hoozo do Brasil, na 

Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual 

em Ibiúna/SP. 

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. 
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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. 

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 próxima reunião de Presidentes de 2012 será 

no dia 04/02/2012 às 8h30 na Regional SP-Campinas. 

Aguardamos os Presidentes, Dirigentes e Divulgadores da 

Fraternidade da Regional SP-Campinas. 

 

Parabéns para vocês! 
 

Parabéns aos dirigentes que comemoraram seu 

aniversário em Dezembro. Desejamos vida longa, muita 

saúde, paz e prosperidade para nossos amigos: 

01/12 – Roberto Marques Borges ( Indaiatuba ) 

08/12 – Fernando Duzo ( Itapira ) 

15/12 - Pedro Célio Ribeiro Martins ( Águas de Lindóia ) 

21/12 – Geraldo Malaquias ( Campinas ) 

30/12 – José Carlos Gonçalves ( Campinas ) 

 

Divulgadores 
 

Caros amigos divulgadores da Regional SP/Campinas, 

reverências muito obrigado. 

Mais um ano se inicia e mais uma vez contamos com os 

senhores para dar continuidade a esse trabalho maravilhoso 

que é o de propagar o Movimento da Seicho-No-Ie ao maior 

número de pessoas possível.   

Nossa vida se assemelha a uma maratona. De onde 

estamos não conseguimos ver a linha de chegada, mas 

sabemos que há uma linha de chegada. Temos uma missão 

que, talvez, não saibamos qual é ou quando ela termina, mas 

sabemos que sempre uma etapa será cumprida. Não devemos 

nos preocupar se a conclusão de nossa missão está próxima 

ou não. O importante é mantermos sempre a marcha e 

naturalmente vencendo os obstáculos sem temer, assim como 

o cego que não teme a cobra por não a ver. 

Vamos redobrar nossas forças nesse início de 2012 para 

que continuemos sempre fortes e confiantes em todos os 

sentidos. Lembrem-se que o sucesso não é a linha de 

chegada, o sucesso é a trajetória pois a linha de chegada é 

conseqüência. 

Que 2012 seja um ano repleto de alegrias, sucessos, 

prosperidade, paz, saúde e tudo o mais que for de bem. 

Continuo contando com os senhores. 

SUCESSO!!!!! 

Muito obrigado. 

Preletor Marcelo da Silva. 

marceloseicho@hotmail.com 

 

Divulgação de Livros e Revistas 
 

Bom dia, muito obrigado. 

Mais um capítulo extraído do Manual do Livreiro da 

Seicho-No-Ie. 

Uma dica de como apresentar os livros para determinado 

assunto: 

- Como prosperar: Guia para para uma Vida Feliz, pg 41; 

- Como obter as graças: A Chave da Beleza e da Saúde, 

pg 100; 

- Como extinguir o carma: A Chave da Beleza e da Saúde, 

pg 83; 

- Como ter harmonia: Amor Conjugal, pg 23; 

- Como conseguir emprego: A Verdade da Vida, vol 8, pg 

163;  

- Como superar a crise: A Chave da Vida Feliz, vol 1, pg 

26; 

- Como prosperar: A Chave da Vida Feliz, vol 1, pg 33; 

- Como solucionar os problemas: A Chave da Vida Feliz, 

vol 1, pg 41; 

- Como concretizar seus desejos: A Verdade da Vida, vol 

7, pg 163; 

- Como a loja pode prosperar: A Verdade da Vida, vol 27, 

pg 18; 

- Como eliminar o temor: A Chave da Beleza e da saúde, 

pg 46; 

- Como dominar a mente: Mente, Corpo e destino, pg 108; 

- Como obter o prazer sexual: Nova Visão do Casamento, 

pg 79; 

- Como conceber um filho: Nova Visão do Casamento, pg 

167; 

- Como melhorar a saúde: Podemos Ser Mais Felizes, pg 

225; 



 Jornal do Fraterno – Janeiro/2012 Pág. 3 

- Como eliminar o vício: A Chave da Vida Feliz, vol 1, pg 

47. 

E com mais estas dicas que temos a nossa disposição, 

espero que os senhores aproveitem o máximo. 

 

Um grande abraço à todos, Deus os abençoe e um Feliz 

Ano Novo. 

Preletor Carlos H. Kuniyoshi. 

chkuniyoshi@hotmail.com 

 

Reunião de Estudos Específicos para Homens 
 

Reverências, 

Muito Obrigado! 

A todas as associações locais, quero comunicar que a 

programação 2012 já está disponível para os coordenadores 

das Reuniões de Estudos Especificas para Homens, assim 

quem desejar adquirir o material e só enviar um email 

solicitando. Para os que participam de nossas Reuniões de 

Presidentes o material estará a disposição. 

Com isto queremos padronizar nossas reuniões assim 

deixando os coordenadores, participantes e preletores 

prontos para 2012. Com isto iremos ganhar na qualidade 

destas reuniões. 

A todas as Associações que ainda não fazem esta 

reunião, podemos fazer reuniões especiais para demonstrar 

como é importante estas reuniões em nossa Organização, 

estamos aguardando os senhores para que possamos fazer 

essas reuniões. 

Como estamos iniciando o Ano, quero agradecer a todos 

que em 2011 nós ajudaram muito e já agradecer aos que em 

2012 irão fazer as reuniões. 

Quero parabenizar a todos os Presidentes, divulgadores 

e adeptos que em 2012 irão se desempenhar para que 

possamos elevar o numero de homens em nossas Reuniões e 

Seminários que iremos realizar em 2012. 

Não vamos esquecer de divulgar também, os módulos de 

Estudos, Missão Sagrada, Formas Humanas e todas as 

praticas da Seicho-No-Ie, que com toda certeza elas ajudam 

as pessoas a superar os seus objetivos. 

Conto com a participação de Todos neste ano. 

“Associação Fraternidade guiando os Homens em Novos 

Caminhos de Luz” 

A todos Muito Obrigado! 

 

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 de dezembro do Jornal do Fraterno 

abordamos as dinâmicas que podem ser realizadas durante as 

reuniões para casais. Vamos nos lembrar que 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.  

 Na edição deste mês vamos citar alguns exemplos 

de dinâmicas que podem ser realizadas nas reuniões do 

Departamento de Casais. 

  

 Elogio mútuo 

 Esta é uma das principais dinâmicas realizadas 

pelo departamento e pode ser feita de diversas formas.  

 Primeira opção: os participantes podem ser 

convidados a se apresentar e a relatar uma qualidade do 

cônjuge.  

 Segunda opção: pode-se distribuir folhas de papel 

(bem como canetas) para cada um dos participantes. Estes 

irão escrever nas respectivas folhas 3 ou mais qualidades do 

cônjuge. Na seqüência, marido e mulher trocam as folhas de 

papel.  

 Durante a atividade, pode-se colocar uma música 

romântica ou reflexiva.  

 Objetivo da atividade: exercitar a prática do 

elogio. 

 “A conduta mais importante do dia-a-dia pode ser 

resumida na frase “fisionomia alegre, palavras afetuosas e 

elogio.” (Do livro: “Assim se concretiza o amor” - Masaharu 

Taniguchi - pp. 98). 

 “Quando nos repreendem ou apontam 

impiedosamente os nossos defeitos, ficamos tristes e os 

nossos corações se distanciam.” (Do livro: “Vivendo e 

Amando” - Emiko Hinonishi - pp. 203). 

 Observação: Para casais mais tímidos ou novos nas 

atividades do departamento, é recomendável que se utilize 

da segunda opção (por escrito), como explicado acima. 

 

 Espelho 

 O casal irá ficar um de frente para o outro. Num 

primeiro momento, um deles será o espelho do outro. Então, 

tudo que o cônjuge falar ou fizer, o “espelho” irá repetir. 

Incentivar os casais a se elogiarem e expressarem o amor. 

Ex.: Se o cônjuge sorrir, o “espelho” também irá sorrir. 

Depois, inverte-se o papel.  

 Objetivo: Mostrar a importância do elogio e da 

expressão do amor na vida conjugal e de que o nosso cônjuge 

é o reflexo da nossa mente.  

 “O casal foi criado de uma forma que cada cônjuge 

projete no outro o estado de sua mente para ambos poderem 

refletir.” (Do livro: “Namoro, Casamento e Maternidade” - 

Masaharu Taniguchi - pp. 245). 

 

 O que eu mais admiro no meu cônjuge é...  

 Cada cônjuge pensará em duas ou mais qualidades 

que mais admira no parceiro(a). Por meio de mímica, cada 

cônjuge deve expressar essas qualidades para o outro tentar 

adivinhar. Por fim, cada casal se apresenta e fala das 

virtudes que mais admira no seu esposo(a) e se ele ou ela 

conseguiu descobrir a (s) qualidade (s) através da mímica.  

 Objetivo: enaltecer as qualidades do cônjuge e 

mostrar a importância da admiração na relação conjugal.  

 “Acreditem, sem hesitação, que sua esposa é 

infinitamente boa, que seu marido é infinitamente bom, que 

seus pais são infinitamente bons, que seus filhos são 

infinitamente bons. Não receiem estar sublimando-os 

exageradamente. Por mais que vocês sublimem seus 

familiares, nunca será exagero. Persistam em sublimá-los 

constantemente. Seus pais, seu marido, sua esposa ou seus 

filhos aproximar-se-ão cada dia mais da imagem ideal.” (Do 
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livro: “A Verdade da Vida - Vol. 14” - Masaharu Taniguchi - 

pp. 126). 

(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. 

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 

 

Módulos de Estudos da Seicho-No-Ie 
 

Convidamos a todos os Preletores, Dirigentes, Adeptos e 

Simpatizantes a participar dos módulos de estudos 2012. 

Os objetivos são: 

- Estudo da Doutrina da Seicho-No-Ie na sua essência 

- Orientação sobre o funcionamento organizacional da 

Seicho-No-Ie 

- Formação de líderes, sendo pré-requisito para se tornar 

Divulgador e Preletor da Seicho-No-Ie 

O início das aulas dia será 03/03/2012, no valor total de 

R$160,00, podendo ser parcelado. 

O estudo ocorrerá nos núcleos: 

Campinas: (19) 3251-7234 snimodulos.cps@hotmail.com 

Piracicaba: (19)3422-7909 / 3426-8035 / 3451-3064 

 

Ciclo de Estudos da Prosperidade da 

Seicho-No-Ie 
 

O objetivo do Ciclo de Estudos é transmitir o 

Ensinamento de que o Homem é Filho de Deus, vida infinita e 

perfeita que pode expressar esta perfeição no seu dia-a-dia, 

no ambiente familiar, profissional, empresarial e econômico. 

Destina-se a toda pessoa que almeja um crescimento 

verdadeiro e permanente na vida profissional, seja ela um 

empresário, executivo, profissional liberal, autônomo, etc. 

O início das aulas será 18/03/2012, e maiores 

informações através do e-mail: prosperidade@sni.org.br e 

dos fones (19) 3305-8147 / (11) 9974-9004 / 9510-5827 

 

56ª Festividade do Santuário Hoozo 
 

Caros presidentes, já se encontram disponíveis os 

registros para a 56ª Festividade do Santuário Hoozo, que 

realizar-se á no dia 15/04/2012, na Academia Sul-Americana 

de Treinamento Espiritual em Ibiúna/SP. 

Planejem com seus dirigentes a quantidade de registros 

2012 e já efetuem a divulgação dos mesmos. 

Para fortalecer nossos objetivos, que são espirituais, 

segue a oração de propulsão desta festividade que deverá 

ser feita no início de todas as reuniões da Fraternidade, 

antes da oração da Imagem Verdadeira do Brasil. 

Muito obrigado a todos pela sua dedicação em levarmos a 

vibração de Amor a todo o plano espiritual. 

 

Oração de Propulsão à 56ª Festividade 

do Santuário Hoozo do Brasil 

 

Diante de Deus, que dá vida a todos os seres viventes, 

que dá existência a todos os seres existentes tanto no 

mundo terreno como no mundo espiritual e que se manifesta 

através da Seicho-No-Ie, declaramos respeitosamente: 

No dia 15 de Abril de 2012 será realizada a 56ª 

Festividade do Santuário Hoozo do Brasil. Nós dirigentes e 

adeptos, com profunda gratidão e amor, inscreveremos os 

nomes de nossos antepassados, parentes e almas angelicais 

da família no Santuário. E, com coração misericordioso, 

trabalharemos para que a graça de terem seus antepassados 

e entes do mundo espiritual consagrados no Santuário Hoozo 

do Brasil, se estendam também a outras famílias, além dos 

adeptos. 

Com a benevolente proteção de Deus e a orientação dos 

seres elevados do mundo espiritual, nós dirigentes e adeptos 

da Seicho-No-Ie do Brasil, rogamos que abençoai todas as 

almas assim consagradas, orientai-as para a compreensão 

cada vez maior da Verdade e conduzi-as a planos sempre 

mais elevados, conforme o mérito delas. 

Com muito respeito, assim rogamos. 

 

ORAÇÃO 
 

ORAÇÃO PARA ILUMINAR-SE 

 

Deus é luz que está sempre comigo, 

orientando-me ! 

Mesmo na maior escuridão, onde a luz incide, 

acaba a treva ! 

O mal jamais me atinge, 

porque avanço sempre iluminado ! 

Aonde quer que eu vá existe unicamente luz, 

pois eu caminho envolto pela luz de Deus ! 

 
( Do livro: Juvenil de Orações, Masaharu Taniguchi ) 
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