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PA LAVRAS  DO  PRESIDENTE  DA  FEDERAÇÃO 

 Srs. presidentes e lideres da Federação Fraternidade,  

 Bom dia, muito obrigado, 

  

 Primeiramente gostaria de parabenizar a todos que estiveram no Curso de Formação de Lideres no ultimo dia 21 de março, 

na sub-sede, espero que os ensinamentos obtidos durante este seminário possa ajudar todos nós em todas as nossas atividades 

sejam elas dentro ou fora da Seicho-No-Ie, que as palavras de sabedoria ali pronunciadas nos tornem luzes para que possamos 

iluminar a vida do maior numero de pessoas. 

 

 As eleições de presidentes para os próximos três anos foram realizadas e é com grande satisfação e orgulho da 

FRATERNIDADE, todos os presidentes eleitos e releitos, manifestaram grande entusiasmo e motivação para trabalhar para o 

crescimento desta nossa maravilhosa ORGANIZAÇÃO, com muito amor, com muita dedicação e principalmente com muita, mas 

muita alegria, pois nos somos a própria alegria de Deus aqui manifestado. 

 PARABÉNS A TODOS OS PRESIDENTES ! 

 

 Estamos muito próximos da Festividade do Santuário Hoozo, e todo o nosso empenho nesta divulgação se faz necessária 

pois é neste dia de grande festa que podemos demonstrar, não somente aos nossos antepassados mas também, a todos os parentes 

e amigos que já estão no mundo espiritual a nossa eterna gratidão, vamos então divulgar ao maior numero de pessoas a importância 

de enviarmos para Ibiúna os registros espirituais. 

 

 Nós, da Federação Fraternidade, desejamos que todos os fraternos se unam, e unidos mostremos aos nossos antepassados 

e todos os nossos entes queridos, que somos dignos da Vida que eles e Deus nos legaram  

 

 MINHAS REVERÊNCIAS, 

 MUITO OBRIGADO ! 

 

 Que Deus ilumine a todos ! 

 Preletor Sérgio Valter Pelarin, 

 Presidente da Federação Fraternidade da Regional SP-Campinas. 

 

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. 

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 
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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: 

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 05/05/2012 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 Março. Desejamos vida longa, muita saúde, 

paz e prosperidade para nossos amigos: 

01/03 - Jeferson da Silva ( Itú ) 

06/03 - Aparecido Donizet Franchetto ( Campinas ) 

09/03 - José Moraes Longo ( Campinas ) 

11/03 - Duilio Gonçalves de Santana ( Piracicaba ) 

15/03 – Wilson Cezar Guirado ( Valinhos ) 

22/03 - Odair José Carlos Mosca ( Valinhos ) 

26/03 – Francisco Eduardo Maiolini ( Campinas ) 

30/03 - Hideki Wada ( Campinas ) 

 

Divulgadores 
 

Meus caros amigos divulgadores da Regional 

SP/Campinas, reverências, muito obrigado. 

E com muita alegria que venho mais uma vez agradecer a 

todos os divulgadores pelo trabalho que vem sendo realizado 

pelos senhores. 

 No Plano de Ação Suplementar 2012, consta na pagina 

10, entre outras coisas, o seguinte: 

"Os divulgadores são os personagens principais no 

desenvolvimento da Organização e na formação de 

sucessores. São os futuros Preletores." 

E para que esses personagens principais se desenvolvam 

ainda mais, teremos nos dias 5 e 6 de Maio na Academia de 

Treinamento Espiritual de Ibiúna/SP, o "Curso para 

Divulgadores". 

Todos os divulgadores estão convidados a participar 

desse grandioso evento. Com certeza será de grande valor 

espiritual assim como foi o Curso do ano passado. Conto com 

todos os senhores. 

Quero aproveitar a oportunidade para convida-los, 

também, ao Seminário do Sucesso que será realizado na 

Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna/SP nos dias 

19 e 20 de maio, ou seja, teremos a oportunidade de 

participar de dois grandes eventos no mesmo mês. 

Sem mais, agradeço mais uma vez a todos pela dedicação 

e amor. 

Sucesso ! 

Muito obrigado. 

Preletor Marcelo da Silva. 

Coordenador regional dos Divulgadores 

marceloseicho@hotmail.com 

 

Divulgação de Livros e Revistas 
 

Bom dia, muito obrigado. 

Estamos chegando a um dos eventos mais importante da 

Seicho-No-Ie, que é a Festividade do Santuário Hoozo que 

será realizado dia 15 de abril de 2012 em Ibiúna.  

Em forma de gratidão ofereceremos os registros 

espirituais para nossos antepassados e entes queridos, onde 

são evocados e oferecidos a leitura da Sutra Sagrada todos 

os dias até abril de 2013. Para os anjinhos abortados 

também serão oferecidos  na parte da tarde, a leitura da 

sutra sagrada como reconhecimento de suas existências. 

Para entendermos mais a importância deste evento, não 

devemos deixar de ler os livros "Alegria de Cultuar os 

Antepassados, Pela paz dos Anjinhos " bem como divulgá-los, 

pois entendendo a importância de cultuar os antepassados e 

anjinhos, com certeza a vida das pessoas melhorarão e assim 

contribuímos para um mundo melhor, onde reinará a paz, 

harmonia, felicidade, saúde e todas as dádivas que um 

verdadeiro filho de Deus merece. 

Os livros que o professor Masaharu Taniguchi escreveu 

estão de forma clara e precisa, a importância de nossos 

antepassados em nossas vidas, não percam a oportunidade 

leiam e divulguem. 

Um grande abraço à todos, uma boa Festividade e sejam 

felizes. 

Preletor Carlos H. Kuniyoshi. 

Coordenador de divulgação de livros e revistas 

chkuniyoshi@hotmail.com 

 

Reunião de Estudos Específicos para Homens 
 

Reverências, Muito Obrigado! 

Quero lembrar a todos que neste mês de Abril iremos 

estudar na reunião de estudos específicos para homens, o 

tema “Melhoremos nosso destino com gratidão” do livro 

“Saúde e Prosperidade”, página 55, e no mês de Maio iremos 

estudar o tema “A verdadeira causa do aumento do consumo 

de drogas” da apostilha da Reunião de estudos para Homens. 

Deixo aqui meus sinceros elogios a todas as Associações 

que começaram a Reunião de Estudos Específicos para 

Homens neste ano de 2012 e a todas as Associações locais 

que já vem fazendo. 

Um grande reflexo desta reunião foram os vários 

candidatos ao cargo de Presidentes que tivemos nestas 

eleições realizadas no mês de Março e ao grande número de 

Homens que foram no Curso de Formação de Lideres que 

ocorreu no dia 25/03/2012. À todos, Muito Obrigado! 

Por estas e tantas outras demonstrações e que fico 

satisfeito pelo compromisso que assumi na Regional. Sei que 

este trabalho não é meu, mais sim de cada um dos 

Presidentes e dos Coordenadores que abraçaram este ideal, 

e com isto estamos divulgando a verdade a um numero maior 

de Homens. Quero deixar meus sinceros agradecimentos a 

todos vocês que vem apoiando estas Reuniões. 
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Aos que ainda não fazem as reuniões de estudos 

específicos para homens, por favor, entrem em contato 

comigo, pois estou a disposição para auxiliá-los no que for 

preciso, para dar todo o suporte para que vocês possam 

começar e ajudar a sua comunidade a ganhar força, como eu 

presenciei, na Reuniões de Eleições e no Curso de Formação 

de Lideres. 

“Associação Fraternidade guiando os Homens e novos 

Caminhos de Luz”  

A todos 

Muito Obrigado! 

Divulgador Rafael Horie 

Coordenador da Reunião de Estudos Específicos para 

Homens  

rafhorie@dglnet.com.br 

 

Departamento de Casais 
 

Dinâmicas para reuniões de Casais 

Na edição de janeiro do Jornal do Fraterno trouxemos 

alguns exemplos de dinâmicas que podem ser realizadas 

durante as reuniões para casais. Nesta edição, apresentamos 

mais algumas sugestões que poderão ser colocadas em 

prática durante as atividades do Departamento de Casais, 

incentivando assim a participação ativa dos casais durante as 

reuniões.  

As dinâmicas devem ter o propósito de proporcionar aos 

casais a exteriorização (manifestação) do amor, criando um 

momento de descontração, relaxamento dentro da reunião e, 

principalmente, de aprendizado mútuo para o casal.  

Na edição deste mês vamos citar alguns exemplos de 

dinâmicas que podem ser realizadas nas reuniões do 

Departamento de Casais. 

 

De olhos bem fechados e ouvidos bem atentos 

Inicialmente as esposas serão vendadas e rodadas. Cada 

marido terá que guiar sua esposa até ela alcançar uma 

cadeira que será colocada a uma determinada distância. Ela 

terá que fazer tudo aquilo que seu marido a estiver 

orientando, como: Vire para a direita ou pare e ande para a 

frente etc. Todos os maridos estarão falando ao mesmo 

tempo e cada esposa terá que discernir a voz do seu marido. 

Pode-se inverter, na seqüência. 

Objetivo: Mostrar como é importante confiar no cônjuge. 

“O marido deve ter plena confiança na esposa, e vice-

versa. Por mais que confie, nunca será demais. Quanto mais 

se confia numa pessoa, mais ela mostra o seu valor.” 

( Do livro: “A Verdade da Vida - vol. 14” - Masaharu 

Taniguchi - pp. 102 ) 

“Ao contrário de um lar cheio de desconfianças, o lar 

onde há confiança mútua é um verdadeiro oásis para o 

marido que volta para casa após um dia de trabalho.” 

( Do livro: “A Verdade da Vida - vol. 14” - Masaharu 

Taniguchi - pp. 103 ) 

 

Loucuras de amor... 

Com um fundo musical, convidar os participantes a 

externarem o amor para o cônjuge, por meio de uma 

declaração, um poema, um texto, uma canção. O participante 

pode ser convidado previamente (antes do início da reunião, 

conferência, etc.) e será incentivado a exteriorizar o seu 

amor (declarando o seu amor ou ressaltando publicamente as 

qualidades do marido ou esposa) Objetivo: proporcionar a 

exteriorização do amor, exercitar a manifestação do amor.  

É importante que os coordenadores sempre tenham em 

mãos CDs com músicas românticas (de preferência 

orquestrados). 

 

Baile do amor 

Tocar algumas músicas românticas para que o casal possa 

dançar bem juntinho. Apagar um pouco a luz para criar um 

clima mais gostoso. 

Objetivo: fazer com que o casal curta um momento 

especial a dois, manifestando todo o seu amor. 

“Não basta compreender o amor verdadeiro no nível da 

idéia, ou seja, de maneira abstrata. É imprescindível 

expressá-lo em atos concretos. Conhecer a essência do amor 

verdadeiro e manifestá-la na vida prática – este é o 

significado de “concretizar o amor”.  

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

Taniguchi - pp. 8 ) 

 

Registrando apenas as horas em que o sol brilha 

Com um fundo musical, entregar a cada participante uma 

folha (e uma caneta), com o seguinte cabeçalho: “Os 

momentos mais felizes da minha vida”. Os participantes 

serão orientados a colocar no papel 3 ou mais momentos mais 

significativos e felizes que já passaram juntos. Após, os 

cônjuges irão trocar as folhas. 

Objetivo: Levar os casais a registrarem na mente apenas 

os momentos iluminados da vida. 

“O modo de viver segundo o Princípio do Relógio do Sol, 

seria “modo de viver vendo só o lado iluminado da vida.” 

( Do livro: “O princípio do relógio de Sol” - Masanobu 

Taniguchi - pp. 9 ) 

(Fonte: Manual do Departamento de Casais, 2010.) 

 

No próximo mês daremos seqüência à esta série de 

matérias, apresentando mais sugestões de atividades que 

podem ser realizadas nas reuniões do Departamento de 

Casais. Até lá! 

 

Informativo do Departamento de Casais da Regional SP-

Campinas 

- Contribuições para a seção do Departamento de Casais 

do Jornal do Fraterno 

As Associações Locais que têm reuniões para casais 

agendadas em seus núcleos poderão estar divulgando as 

atividades neste espaço do Jornal do Fraterno, na seção 

reservada ao Departamento de Casais. Basta enviar e-mail 

com antecedência para casais.snicampinas@gmail.com 

informando sua atividade, que será divulgada neste espaço. 

Da mesma forma, Associações Locais que desejarem 

enviar contribuições para a seção do Departamento de 

Casais do Jornal do Fraterno, trazendo relatos de 

experiência, notícias de eventos realizados, artigos para 

publicação ou outros assuntos de interesse, poderão enviar o 

material através do e-mail informado. 

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 

 

ELEIÇÕES 2012 
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 Caros Presidentes, Dirigentes e Líderes da Associação 

Fraternidade, da Regional SP-Campinas. 

 Encerramos o nosso período de eleições 2012 com 

valoroso progresso. Nossas ALs têm agora os presidentes 

locais para o triênio 2012 a 2015 devidamente eleitos. 

 Começamos então o processo de receber e enturmar 

nossos novos presidentes, que iniciam sua jornada junto com 

nossa diretoria e com nossos presidentes reeleitos, pois 

agora precisamos compartilhar as experiências de liderança 

e ter a amizade em ajudar os que precisam aprender. 

 O suporte dos dirigentes da AL para o presidente eleito 

ou reeleito é a base do sucesso de nossos trabalhos na 

Seicho-No-Ie, e por isso pedimos que ajam com Amor e 

Amizade em relação ao destino de seus associados e aos 

futuros participantes. 

 Quaisquer dúvidas por ser dirigidas a mim através de 

meu e-mail victorrodriguesjr@gmail.com ou com o 

representante que conduzirá o processo eleitoral em sua AL. 

 Muito Obrigado e boas eleições 

 Prel. José Victor Rodrigues Junior 

 

Novo Formato de Temas e Reuniões 
 

 A partir de Abril/2012 todas as ALs da Regional SP-

Campinas irão adotar um novo formato para as atividades e 

temas das reuniões em suas ALs. Os objetivos para esta 

mudança são: Atender ao Plano Estratégico da Sede Central 

trabalhando harmonicamente e numa mesma direção com 

todas as ALs. As Escalas da Associação de Preletores irão 

seguir este novo modelo e caso um Preletor seja convidado 

para uma palestra deverá também trabalhar nesta direção, 

salvo atividades especiais. 

 O novo formato se baseia em: 

 1ª Semana: Tema ligado a “Gratidão” com palestra de 30 

a 35 minutos seguida da Cerimônia da SNI “Consagração de 

Agradecimento à Missão Sagrada” 

 2ª Semana: Semana de divulgação da Revista Sagrada, 

com palestra sobre a revista do mês (FL, PB ou MI) 

conforme a Federação da Associação Local.  

 3ª Semana: Semana Específica da Federação, com temas 

escolhidos pelas Federações para suas Associações Locais 

 4ª Semana: Tema definido pela AP baseado na coleção     

“A Verdade da Vida”. 

 5ª Semana (se houver): Livre para a escolha de 

Seminário, Cerimônia ou Prática da Seicho-No-Ie. 

 Os Domingos da Seicho-No-Ie serão sempre compostos 

de: uma palestra e uma prática ou cerimônia da Seicho-No-

Ie. 

 Peço a todos os cuidados necessário para nos adaptarmos 

prontamente a este novo modelo, 

 Quaisquer dúvidas fico a disposição, 

 Preletor José Victor Rodrigues Junior 
 

Módulos de Estudos da Seicho-No-Ie 
 

 Caros Presidentes e dirigentes a partir do dia 03/03 dá-

se início aos módulos de estudos da Seicho-No-Ie 2012. 

 Serão 8 módulos que ocorrem uma vez por mês, contendo 

5 aulas em cada dia dos módulos. 

 Teremos diversos temas de caráter Doutrinário e 

Organizacional, e lembramos que os módulos de estudo são 

pré-requisitos para ser Divulgador ou Preletor. 

 O Valor é R$ 160,00 á vista ou R$ 200,00 (4 x no 

cheque). 

 São 2 locais em nossa regional a seguir: 

 Regional SP/Campinas - Início: 03/03/2012, 12:50h 

 Núcleo Piracicaba - Início: 10/03/2012, 12:50h 

 Apesar da primeira aula ter ocorrido em Março ainda é 

possível iniciar nos módulos de estudo ! 

 Chegar sempre com antecedência para as inscrições. 

 Os Presidentes de Associações locais terão 20%  de 

desconto na anuidade 2012, e os Preletores da Seicho-No-Ie 

terão 20% de desconto na anuidade 2012. 

 Tanto o presidente ou o Preletor que levar um aluno 

NOVO (que nunca fez os módulos ou quem não fez os 

módulos em 2010 e 2011 e deseja retornar aos estudos), 

ganhará um desconto de 20% por aluno, ou seja, se levar 4 

pessoas novas e com o desconto de 20% ganhará o curso 

gratuito. Além disso, muitos adeptos se sentirão motivados e 

inspirados se o presidente de sua AL ou o Preletor de sua 

cidade poderem acompanhar. 

 Quaisquer dúvidas podem ser encaminhadas para o email: 

snimodulos.cps@hotmail.com ou (19) 3873- 4767 com Carlos 

ou (19) 3422-7909 com Geraldo ou Darci. 

 Muito Obrigado, 

 Preletor Carlos Yuji Tokubo 

 Coordenador Geral dos Módulos 

 

ORAÇÃO 
 

ORAÇÃO PARA CONCRETIZAR OS DESEJOS 

 

 Orar para a concretização de um desejo é como lançar a 

semente de uma planta. E, assim como existem várias 

maneiras de semear, existem também diversas formas de 

orar para a concretização dos desejos. Apresento aqui a 

forma básica. Feche os olhos, fique em posição de oração e 

mentalize: 

 

A Vida de Deus flui dentro de mim. 

Todas as impurezas, angústias e tristezas da 

minha mente estão sendo expelidas 

juntamente com o ar que expiro, 

e todas as causas cármicas maléficas 

estão sendo eliminadas. 

Já se extinguiram completamente 

as impurezas e o carma maléfico. 

Minha mente está profundamente serena 

e pronta para receber a orientação de Deus. 

Deus, concretizai o meu desejo. 

Minha oração já foi ouvida. 

Obrigado, Deus. 
(Do livro: Minhas Orações - Masaharu Taniguchi) 

 

Expediente do “Jornal do Fraterno” 

www.snispcampinas.org.br/fraternidade 
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da Regional SP-Campinas da Seicho-No-Ie do Brasil 
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                                 ( sergio.pelarin@pop.com.br ) 

Editor:  Prel. José Victor Rodrigues Junior 

                      ( victorrodriguesjr@gmail.com ) 

Colaboraram nesta edição: Prel. Plinio Yoshio Suguinoshita, Prel. 

Marcelo da Silva, Prel. Carlos Heikô Kuniyoshi, Div. Rafael Horie, 
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