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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, 
  
 O VALOR DA AÇÃO 
 “...Deus concedeu a todos os seres humanos o desejo de se autoexpressar. Esse desejo de autoexpressão, em vez de ficar 
somente no desejo, precisa manifestar-se como ação. 
 
 A autoexpressão se completa apenas através da ação, e se não existe esforço não pode haver ação. Em suma, uma vida 
acomodada não passa de uma vida inútil, sem ação de pessoas preguiçosas. Tanto a sabedoria quanto a força não nascem da vida 
acomodada. Quanto mais você se defrontar com questões complexas e difíceis, mais aumentarão a sua sabedoria e a sua força. Por 
mais dificultoso que seja o caminho imposto a você, não resmungue. 
 
 Deus nunca lhe apresenta problemas insolúveis. O fato de lhe ter sido imposta uma questão difícil significa que essa 
questão é de uma dificuldade apropriada para o grau de desenvolvimento de sua alma; é resolvendo essa questão que sua alma 
avançará mais um passo. Portanto agradeça ao seu trabalho atual, considerando-o como o mais apropriado estimulante para a 
evolução espiritual oferecido por Deus. Quando você agradece a tudo que lhe é oferecido, surge naturalmente o caminho para a 
solução dos problemas. 
 
 Toda dificuldade é, na verdade, manifestação do amor de Deus para que você possa fazer evoluir ainda mais o seu espirito e 
contribuir cada vez mais para a perfeita autoexpressão de Deus...” 
 (Ensinamento da verdade para Jovens – pg. 27) 
  
 Através desta maravilhosa mensagem do Prof. Masaharu Taniguchi, eu quero agradecer a todos os presidentes eleitos e 
reeleitos por terem tomado esta grandiosa decisão de trabalharem em prol do Movimento de Iluminação da Humanidade. 
 
 Esta decisão juntamente com a ação de todos vocês é que levarão este ensinamento ao maior número de pessoas. 
 
 Para começar estaremos todos unidos em uma só vibração para o nosso grandioso SEMINÁRIO DO SUCESSO, que irá 
acontecer nos dias 19 e 20 de maio na Academia espiritual de Ibiúna/SP, estamos contando com o empenho de todos os senhores 
para levarmos o maior numero de pessoas a este maravilhoso acontecimento. 
  
 SUCESSO A TODOS. 
 
 MINHAS REVERÊNCIAS, 
 MUITO OBRIGADO ! 
 
 Que Deus ilumine a todos ! 
 Preletor Sérgio Valter Pelarin, 
 Presidente da Federação Fraternidade da Regional SP-Campinas. 

 

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 
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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: 
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 02/06/2012 às 8h30 na Regional SP-Campinas.  
 Solicitamos aos Presidentes que convidem seus 
Dirigentes e Divulgadores das Associações Locais 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: 
11/04 - Aparecido Lopes (Amparo) 
12/04 - Mário Suto (Valinhos) 
21/04 - Donizetti Aparecido Sierra (Araras) 
22/04 - Ricardo Zoadelli (Sumaré) 
24/04 - Rafael Horie (Valinhos) 
28/04 - Nilson Ismael Torres (Conchal) 

 
Divulgadores 

 
Caros amigos divulgadores da Seicho-No-Ie do Brasil, 

Regional SP/Campinas, reverências, muito obrigado. 
Mais uma vez estou aqui para agradecê-los pelo grandioso 

trabalho realizado. Peço que continuem enviando os 
relatórios de divulgadores e continuem participando das 
reuniões de suas Associação Local com todo o empenho. 

Participem, também, do Seminário do Sucesso (só para 
homens) na Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna 
que será realizado nos dias 19 e 20 de maio. Esta é a 
oportunidade que temos de nos aprofundar, ainda mais, no 
Ensinamento.  

A presença dos senhores é muito importante na reunião 
de presidentes realizada todo primeiro sábado de cada mês. 
Venha com o seu presidente e participe. 

Muito obrigado. 
SUCESSO a todos. 
Preletor Marcelo da Silva. 
Coordenador regional dos Divulgadores 
marceloseicho@hotmail.com 
 

Divulgação de Livros e Revistas 
 
Bom dia, muito obrigado. 
 
Hoje vamos falar de algo muito importante. 
Conto com a colaboração e atenção de cada um dos 

senhores, filhos de Deus. Para que este movimento de 
Iluminação da Humanidade vá se adentrando em todos os 
lares possíveis, tornando este mundo melhor. 

A divulgação de revistas deste ano está maravilhosa. 
Podemos melhorar? Sim, cada vez mais. 

Quanto mais revistas forem divulgadas significa que mais 
pessoas, através do poder da palavra escrita estão em 
contato com a Verdade. 

Esta é a nossa missão, conhecemos a Seicho-No-Ie 
primeiro porque somos merecedores e temos o dever de 
passar a frente este conhecimento que só tem a beneficiar  
quem as pratica. 

E com essa conscientização peço que cada Associação 
Local dentro do possível aumentasse as cotas em 15 revistas 
por mês. Atingiríamos nossas metas e beneficiaremos mais 
pessoas. Essas revistas podem ser rateadas entre os 
cotistas de modo a não pesar para ninguém e também 
estaríamos praticando a lei da prosperidade. 

Temos também o livro lançamento "Um futuro brilhante 
nos espera”, prof. Seicho Taniguchi, não deixem de ler e 
divulgar. Quanto mais em contato com essa Verdade, nossa 
convicção aumentará de quem somos realmente - filhos de 
Deus perfeitos. 

Um mês de maio de muito sucesso à todos. 
 
Preletor Carlos H. Kuniyoshi. 
Coordenador de divulgação de livros e revistas 
chkuniyoshi@hotmail.com 
 
Reunião de Estudos Específicos para Homens 
 
Reverências 
Muito Obrigado! 
Neste mês de maio iremos estudar  “A verdadeira causa 

do aumento do consumo de drogas” da Apostila de Reuniões 
de estudos para homens e, no mês de Junho, iremos estudar 
“Como usar as Lei Mentais que regem o nosso destino” do 
livro Comande sua vida com o poder da mente. 

Este mês teremos o Seminário do Sucesso só para 
Homens na Academia de Ibiúna dias 19 e 20 de maio, fico 
feliz que muitos da regional SP-Campinas irão participar. 

Isto demonstra como foi importante nossas Reuniões de 
Estudos Específicos para Homens, com elas os Homens estão 
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se fortalecendo e com isto quem ganha e a família, a 
comunidade, a Associação local e todas as pessoas ao seu 
redor, que vendo as nossas mudanças irão querer mudar 
também. 

Então quero parabenizar a todos os Homens que 
participam de nossas Reuniões, quero agradecer a cada 
presidente e coordenador pelo seu empenho em sua 
divulgação. 

Aos que estão querendo começar as reuniões por favor, 
entre em contato comigo. 

A todos, Muito Obrigado! 
 
Divulgador Rafael Horie 
Coordenador da Reunião de Estudos Específicos para 

Homens  
rafhorie@dglnet.com.br 

 
Departamento de Casais 

 
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 
 
 Caros Presidentes, Dirigentes e Líderes da Associação 
Fraternidade, da Regional SP-Campinas. 
 Na próxima reunião de presidentes teremos a primeira 
reunião com o novo time que conduzirá nossas Associações 
Locais de 2012 a 2015. 
 Para os presidentes que deixam seus cargos solicito que 
acompanhem seus sucessores nessa reunião para nossa 
singela cerimônia de troca de cargos, a qual participarão 
todos, mesmo os que continuam em seus cargos. 
 Contamos com a presença de todos os Divulgadores e 
Presidentes para abrilhantar nossa reunião. 
 Muito Obrigado e felizes reuniões a todos, 
 Prel. José Victor Rodrigues Junior 
 

Seicho-No-Ie: ecologia e espiritualidade na 
prática 

 
 Em 2000, a Sede InterYnacional da Seicho-No-Ie tornou-
se a primeira instiYtuição filosófico-religiosa a ter o 
credenciamento no Sistema ISO 14001. Sob a aura desse 

honorável título, o máximo órgão gestor da organização pôs-
se a cumprir uma série de normas para a proteção do meio 
ambiente e prevenção contra a poluição. 
 Por si só, esse fato, que repercutiu vastamente na 
imprensa japonesa, faz de cada líder da Seicho-No-Ie, no 
mundo todo, um propagador em potencial da conduta 
ecologiYcamente correta, sob o ponto de vista espiritual.  
Como, então, agirmos efetivamente, enquanto portaYdores 
legítimos desta bandeira de defesa da vida? 
 
 Ser Seicho-No-Ie é ser porta-voz dos ventos, das 
águas e dos pássaros  
 Vivemos tempos em que não se espera maior heroísmo do 
que viver com simplicidade. Os salvadores da pátria, das 
revistas em quadrinhos ou de filmes de Hollywood, saíram 
das telas e do imaginário e, hoje, desfilam pelas calçadas, 
anônima e silenciosamente, salvando o planeta com gestos 
simples porque o destino do mundo está nas mãos de quem 
não joga lixo na rua e consome produtos menos poluentes. 
 Porém, disseminar o significado espiritual de proteYger o 
ecossistema confere a preletores e dirigentes uma 
responsabilidade a mais – tão séria quanto apaixonante.  
 Aqueles que atuam como líderes em Associações Locais, 
Regionais ou na Sede Central empunham a autoridade de 
quem cerra fileiras numa entidade recoYnhecida 
internacionalmente pelo exemplo que dá.  
 Da diretriz até as programações de reuniões nos núcleos, 
passando pela prática pessoal de reciclagem de lixo, uso 
moderado da água e outras pequenas ações, tudo isso faz de 
nós um exército do bem, em silenciosas milícias da paz que, 
somadas, repreYsentam grande diferença para o planeta. 
 
 Vamos atuar cada vez mais 
 Para vestirmos nossas ações com a roupagem da 
coerência, o verbo “fazer” precisa fundir-se ao “pregar”. 
Será que não podemos fazer mais do que estamos fazendo no 
momento?  
Corremos o risco de um dia destes nos pegarmos andando 
dentro de uma friYgideira. O aquecimento global é o aumento 
da temperatura média superficial da Terra e vem ocorrendo 
mais bruscaYmente nos últimos 150 anos. Isso pôs os olhos 
da popuYlação um pouco além dos muYros do próprio quintal – 
e deixou militantes da Verdade, como nós, da Seicho-No-Ie, 
em alerta máximo. 
 Segundo estimativas proYjetadas pelo Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, ou IPCC 
(sigla em inglês), até o ano 2100 os termômetros do planeta 
aponYtarão entre 1,4 grau e 5,8 graus a mais na temperatura, 
em média. E o nível do mar deverá subir, nesse mesmo 
período, quase um metro. 
 Por conta disso, desde a década de 60 o globo terresYtre 
apresenta 10% menos de áreas cobertas por neve. Mais cedo 
do que se pensa, países insulares poderão ficar embaixo 
d’água. 
 Amar os pais, agradecer a todas as coisas do Universo e 
pensar positivo.  A Seicho-No-Ie ajuda a limpar o campo 
astral da Terra. Enquanto os Estados Unidos (responsáveis 
por um terço da poluição por gases) negam-se a se somar ao 
Protocolo de Kyoto (pacto de não-emissão de poluentes no 
ar), cada um de nós, indiviYdualmente, faz a sua parte. Mas, 
muito além do alcance dos olhos, o campo energético que 
cobre a Terra recebe o reYsultado dos esforços conjuntos 
de todos os adeptos da Seicho-No-Ie. Cada evento, a prática 
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de Shinsokan de Oração Mútua ou a leitura da Sutra 
Sagrada Chuva de Néctar da Verdade imprimem uma força 
purificadora invisível na atmosfera.  
 Em uma reverência proYfunda a todos os dirigentes da 
Seicho-No-Ie, conscientes da importância das práticas 
espiYrituais para a sobrevivência da humanidade, o Boletim 
Informativo Círculo de HarYmonia registra e enaltece a 
atuação fervorosa de todos que trabalham pela expansão do 
Movimento. A Natureza agradece. 
 
(Fonte: Circulo de Harmonia - julho 2007) 
 

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, 
 
 Aviso importante:  
 Temos recebido várias perguntas sobre algumas 
Associações Locais que possuem atividades ou cerimônias 
tradicionalmente nestes dias.  
 Neste caso, se a atividade ou cerimônia é costumeira e 
atraia vários participantes e adeptos, e os dirigentes 
acreditam que não seria ideal trocar de data, então 
mantenha  a sua atividade na semana, conforme o costume 
dos adeptos, mas efetue aquela atividade, da 1ª, 2ª ou 3ª 
semana, em outra semana livre. Mas ressaltamos que é 
necessário que as atividades da 1ª, 2ª ou 3ª semanas devem 
ser efetuadas dentro do mês, impreterivelmente, mesmo que 
aja alguma troca com outra atividade. 
 
 Quaisquer dúvidas fico a disposição, 
 Muito Obrigado, 
 Preletor José Victor Rodrigues Junior 
 

MotoCaravana para Ibiúna 

 
 Caros Presidentes, Divulgadores e Dirigentes, 
 Para o Seminário do Sucesso de Ibiúna, que ocorrerá nos 
dias 19 e 20 de Maio estamos organizando uma 
MotoCaravana, composta pelos nossos fraternos. 
 A MotoCaravana sairá da Regional SP/Campinas, as 
19:30h, seguindo pela Rodovia Santos Dumont, Rodovia 
Castelo Branco e Rodovia Livio Tagliassashi. 
 O objetivo da MotoCaravana é o de unir os apaixonados 
por motocicletas e viagens, com nosso maior evento da 
Fraternidade na Academia Sul-Americana de Treinamento 
Espiritual de Ibiúna/SP. 
 Aos participantes é obrigatório o uso de capacete, luvas, 
jaqueta, calça, e botas ou sapato adequado. 
 Faça a revisão de sua motocicleta antes da viagem para 
assegurar o bom funcionamento da mesma. 
 Nossa viagem de ida ocorrerá a noite, e por isso verifique 
duplamente as lâmpadas e parte elétrica de sua máquina. 
 Teremos um carro de apoio acompanhando o comboio, mas 
é importante que a sua motocicleta esteja em pleno 
funcionamento tanto elétrico quanto mecânico. 
 Para nossa melhor organização, estou montando uma lista 
dos participantes e de quais cidades se originam para 
conduzirmos da melhor forma, então é necessário a 
confirmação comigo por e-mail, em 
victorrodriguesjr@gmail.com. 
 Quaisquer dúvidas fico a disposição, 
 Muito Obrigado e boas viagem ! 
 Prel. José Victor Rodrigues Junior 
 

ORAÇÃO 
 

ORAÇÃO DE GRATIDÃO 
 

Gratidão é  
a vibração mental que melhor sintoniza  

com as vibrações de Deus. 
Agradeço em primeiro lugar a Deus; 

agradeço a meus pais, 
aos professores,  

a meus irmãos e irmãs,  
aos amigos e a todas as pessoas,  

a todas as coisas,  
a todos os fatos,  

bem como ao meu país. 
  

(Do livro: Masaharu Taniguchi, do Livro Juvenil de orações) 
 

Expediente do “Jornal do Fraterno” 
www.snispcampinas.org.br/fraternidade 
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