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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, 
  
 Artigo 5 
 Cada membro da Seicho-No-Ie, na qualidade de participante do Movimento de Iluminação da Humanidade e do movimento 
de concretização da Imagem Verdadeira da Pátria, deve atuar na organização local a que pertence, consciente do seu cargo e 
posição. Mesmo que se considere responsável por tudo o que acontece ao seu redor e por maior que seja o entusiasmo em 
participar do movimento para a concretização da Imagem Verdadeira da pátria, é preciso reconhecer que variam as circunstância 
de cada um e existem diferenças quanto à amplitude e à intensidade da conscientização, havendo limites pessoais.  
 Consequentemente, os membros que vivem em diferentes ambientes, ocupando posições distintas e exercendo diferentes 
profissões, devem contribuir atuando cada qual com suas características próprias. Só assim poderão atingir o objetivo almejado de 
modo harmônico, ativo e sem desperdícios. Essa união de esforços e essa vivificação reciproca de peculiaridades formam o que 
podemos chamar de base organizacional do movimento. Cada membro da Seicho-No-Ie deve, portanto, atuar com pleno 
conhecimento da função que desempenha dentro da organização a qual pertence, tendo em mente como agir de forma adequada, 
valorizando o seu posto, o cargo que ocupa, os colegas e a organização, para ser a força propulsora na concretização das metas do 
movimento. Deve estar ciente de que aquele que não dá atenção a esse fato ou dele se esquece fatalmente acabará prejudicando a 
expansão do movimento, gerando equívocos ou estado de estagnação, por melhores que sejam seus propósitos e por maior 
entusiasmo que tenha. 
 (O QUE DEVE FAZER O DEDICADO A ILUMINAÇÃO, PG. 36 E 37) 
 
 Parabéns, queridos presidentes eleitos e reeleitos, é com profundo respeito que eu quero me colocar a disposição de todos 
os senhores, juntamente com a nossa diretoria, para que juntos possamos fazer um grande trabalho dentro da Organização nestes 
próximos três anos. 
 Quero também neste momento agradecer a todos pela maravilhosa divulgação do nosso seminário do Sucesso ocorrido nos 
dias 19 e 20 de maio, onde estiveram presentes 63 filhos de Deus, sendo 16 participando pela 1ª vez, e 23 Als, representando a 
nossa Regional, nossas reverências também a 1ª moto caravana com a participação de 9 filhos de Deus. 
 SUCESSO A TODOS. 
 MINHAS REVERÊNCIAS, MUITO OBRIGADO ! 
 
 Que Deus ilumine a todos ! 
 Preletor Sérgio Valter Pelarin, 
 Presidente da Federação Fraternidade da Regional SP-Campinas. 

 
03/06 Seminário da Família, na Regional SP-Campinas, às 

13:30h, com Lilian Suzi Baffi Norimatsu e Milton 
Kazuo Norimatsu 

03/06 Conferência Teen, na Regional SP-Campinas, às 
13:30h, com José Victor Rodrigues Junior e Luciana 
Pissuto Trevisan 

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 07/07/2012 às 8h30 na Regional SP-Campinas.  
 Aguardamos os novos Presidentes para aprenderem 
conosco como organizar melhor suas ALs. 
 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 Maio. Desejamos vida longa, muita saúde, paz 
e prosperidade para nossos amigos: 
22/05 - Waldomiro Donizetti Giacomin  (Campinas) 
28/05 - Reynaldo João Milani Filho (Mogi Mirim) 

 
SEMINÁRIO DO SUCESSO REGIONAL 2012 

 
Teremos no dia 11/08/2012 o Seminário do Sucesso 

Regional 2012, que ocorrerá na Regional SP-Campinas, a 
partir das 8:30h. 

 
Neste seminário teremos como orientadores: 
- Carlos Alberto da Silva 
- José Maria Coelho 
- Amélia Fugino Matuoka 
- Participação especial, José Roberto Botelho 
 
Como temas das palestras teremos: 
- Desenvolvendo a Espiritualidade Masculina 
- A Harmonia entre o Eu Espiritual e o Eu Carnal 
- Desenvolvendo a Prosperidade Profissional e 

Empresarial 
- Liberte-se das ilusões de vícios e doenças 
- Trazer ao mundo e desenvolver os "filhos de Deus" 
- O Homem avança quando manifesta a Felicidade no Lar 
 
Além de 3 oficinas direcionadas aos participantes, com os 

temas: 
1 - Profissão e Empresas 
2 - Harmonia Familiar 
3 - Cura de Doenças ou Vícios 
 
Uma programação maravilhosa e dedicada aos nosso 

fraternos com todo cuidado. 

Este evento já tem a confirmação da participação de 
nossos colegas da Fraternidade da Regional Atibaia/SP, que 
estarão conosco nesta data tão especial e aguardada em 
nossa regional. 

Estamos entregando aos Srs. Presidentes nesta reunião a 
Oração de Propulsão ao Seminário do Sucesso Regional 2012, 
bem como uma lista para orações e identificação de pessoas 
de sua Associação Local que serão suas convidadas e 
participarão conosco desta oportunidade de mudar sua Vida, 
expressando cada vez mais a Perfeição e a Verdade de que 
já somos dotados. 

Na próxima reunião de presidentes iremos distribuir o 
material promocional para afixar em sua AL e para panfletar 
seus convidados, adeptos de sua AL e região. 

Em breve enviaremos todos os detalhes. 
Maiores informações com o Preletor José Victor 

Rodrigues Junior pelo e-mail victorrodriguesjr@gmail.com 
 
 

Divulgadores 
 
Caros amigos divulgadores da Regional SP/Campinas 

reverências, 
Muito obrigado. 
E com muita alegria que venho mais uma vez agradecer 

aos senhores pelo desempenho realizado ao longo da nossa 
jornada rumo à concretização do Paraiso Terrestre.  

Agradeço a todos os participantes do Curso para 
divulgadores que foi realizado na Academia de Treinamento 
Espiritual de Ibiúna/SP nos dias 05 e 06 de Maio. 

Parabéns, também, a todos que participaram do 
Seminário do Sucesso. Graças aos senhores, a Regional 
Campinas foi premiada com o troféu de primeiro lugar no 
quesito maior caravana, com a participação de 63 homens.  

Nesse seminário contamos, também, com a primeira 
Moto-Caravana com a participação de 9 homens da Regional 
SP/Campinas. 

Diante desses números, percebemos o amor e empenho ao 
Movimento de Iluminação da Humanidade despendido pelos 
senhores. 

Continuamos contando com os senhores. 
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. 
Agradecendo primeiramente aos presidentes, que estão 

deixando o mandato pelo seu trabalho de amor e dedicação, a 
este movimento que a cada ano vai se consolidando como uma 
verdadeira religião. 

Agora agradecendo aos presidentes eleitos e reeleitos, 
desejamos que continuem este maravilhoso trabalho de 
divulgação da Verdade, que liberta a todos que abrirem seus 
corações. 

Sendo uma das maneiras de divulgação, as revistas, que 
na maioria das vezes são um primeiro contato com a Seicho-
No-Ie. Não perder oportunidades de divulgá-las e abençoá-
las, esta é a nossa missão. 
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Os livros são os tesouros da Seicho-No-Ie, onde a 
Verdade após 83 anos vai se perpetuando, sem nenhuma 
alteração, continua salvando famílias que, ao abrirem seus 
corações, praticarem,  manifestará o que realmente existe, e 
daí que o mais almejamos em nossa vida, PAZ  ESPIRITUAL 
(harmonia, saúde, prosperidade, sabedoria, alegria) se 
concretizará. 

É um fato " o homem é filho de Deus". Por mais que o 
mundo mostre o contrário, isto nunca vai deixar de ser 
Verdade, portanto para encurtarmos o caminho e sermos 
felizes, vamos estudar mais A Verdade da Vida. 

Finalizo aqui desejando um bom início de gestão e Deus 
abençoe a cada um dos senhores e todos seus familiares. 

Muito obrigado. 
 
Preletor Carlos H. Kuniyoshi. 
Coordenador de divulgação de livros e revistas 
chkuniyoshi@hotmail.com 
 
Reunião de Estudos Específicos para Homens 
 
Reverências 
Muito Obrigado! 
Queridos presidentes, quero agradecer a todos pelo 

belíssimo trabalho que todos têm realizado. Nessa renovação 
que estamos passando quero agradecer aos Presidentes que 
cumpriram o seu mandato 2010-2012 e agradecer aos novos 
que assumiram o compromisso para o mandato 2012-2015. 

Para o mês de Junho temos o tema “Como usar as Leis 
Mentais que regem o nosso destino” do livro Comande sua 
vida com o poder da mente, e para o mês de Julho iremos 
estudar “Com que finalidade vivemos neste mundo?” da 
apostila da Reuniões de estudos para homens. 

Também quero informá-los que estarei recebendo os 
relatórios por e-mail, já tenho os relatórios em meio 
eletrônico prontinho para ser preenchido e com explicações 
detalhadas de cada campo, para quem quiser adotar me 
enviei um e-mail para que eu possa estar encaminhando este 
material. 

Aos novos Coordenadores de Reuniões de Estudos 
Específicos para Homens, que não tenham a nossa 
programação 2012, favor me enviar um e-mail para que eu 
possa estar encaminhando a nossa programação de Reuniões, 
Seminários e outras atividades que iremos fazer neste ano. 

Quero agradecer novamente a todos vocês, pelo seu 
Amor e Dedicação a este Ensinamento. 

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

Homens  
rafhorie@dglnet.com.br 

 
Departamento de Casais 

 
SEMINÁRIO PARA CASAIS 

AS QUATRO ESTAÇÕES DO AMOR 
 
Nos próximos dias 23 e 24 de Junho de 2012 ocorrerá na 

Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de 
Ibiúna/SP, o Seminário para Casais, com o tema “As quatro 
estações do Amor, Homens e Mulheres unidos pelo amor, 
fortalecidos pela Fé”. 

Os orientadores são: 

- Lilian Suzi Baffi Norimatsu 
- Milton Kazuo Norimatsu 
- Ivone Gomes Holanda 
E o convidado especial 
- Luiz Hideo Tamaru 
 
Informações e inscrições:  
Associação Pomba Branca (11) 5014-2299 
pombabranca@sni.org.br 
Associação Fraternidade (11) 5014-2214 
fraternidade@sni.org.br 
 
Cada núcleo ou AL podem organizar sua própria caravana 

para o seminário e também haverão caravanas saindo da 
Regional SP-Campinas, informações com Nair ou Silmara pelo 
fone (19) 3251-7234 

 
Tudo é um com Deus – Pratique o bem 

 
 Reverência. Muito obrigada. 
 Julho é o mês da tão esperada Convenção Nacional da 
SEICHO-NO-IE DO BRASIL. A Convenção Nacional é um 
grandioso evento anual no qual se reúnem dirigentes e 
adeptos de todo o Brasil. Em virtude disso, todas as 
organizações da SEICHO-NO-IE DO BRASIL (Fraternidade, 
Pomba Branca, Associação dos Jovens, Prosperidade e 
Educadores), que programam, executam e impulsionam a 
Convenção,  escolhem com cuidado os orientadores, o local, a 
composição dos coordenadores, os apresentadores etc., 
realizando reuniões e mais reuniões, para proporcionar todos 
os anos a melhor Convenção a todos os participantes. 
  A Convenção Nacional da Seicho-No-Ie (em Japonês) 
deste ano será realizada no dia 1o de julho e terá como tema 
“Tudo é um com Deus”. No dia 22 de julho, será realizada a 
Convenção Nacional da SEICHO-NO-IE DO BRASIL, para 
jovens, em três localidades distintas (São Paulo, Maceió e 
Porto Alegre), com o tema “Pratique o bem”. O tema das 
duas Convenções é diferente, mas o conteúdo é comum. Como 
Deus é amor, quando nos conscientizamos de que “tudo é um 
com Deus”, surge naturalmente o sentimento de “praticar o 
bem”. “Tudo é um com Deus” não se refere somente aos 
homens. Também os animais, os vegetais, os minerais e a 
Grande Natureza são todos manifestações da Vida de Deus e 
são um com Deus. Ao vivermos com base nessa 
conscientização, surgirá por si o sentimento de amor, e, 
deixando de ver a matéria como simples matéria, nasce por 
si o sentimento de amor e o sentimento de usar todas as 
coisas com cuidado. 
 No dia 1o de março deste ano, dia da Fundação da 
Seicho-No-Ie, foi editado o livro de autoria do Supremo 
Presidente da Seicho-No-Ie, prof. Masanobu Taniguchi, 
Jisedai e no Ketsudan, título provisório: Decisão para 
Gerações Futuras. Nesse livro, o Supremo Presidente nos 
ensina que as quatro virtudes infinitas de Buda nascem do 
amor, que, quando se manifesta essa grandiosa mente de 
Buda, torna-se caridade infinita, compaixão infinita, alegria 
infinita e desprendimento infinito.      
 No mesmo livro, o Supremo Presidente escreve que de 
certa forma nós, homens, praticamos as quatro virtudes 
infinitas de Buda em relação ao outro, mas os fenômenos 
como as inundações que causaram danos em todo o mundo e o 
acidente nuclear nos ensinam como é importante a prática de 
“Tudo é um com Deus”, que são as práticas das quatro 
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virtudes, em relação à Natureza, que fornece todos os 
recursos necessários à sobrevivência do homem. Na “Oração 
para visualizar a grande harmonia entre a Natureza e os 
seres humanos”, página 373, consta: 
 Na Imagem Verdadeira do mundo criado por Deus, a 
Natureza e os seres humanos estão sempre em harmonia 
como um só ser. A Natureza mantém e sustenta os seres 
humanos, fornece a eles meios de se expressar dando-lhes 
alegria. Os seres humanos são gratos por isso, amam a 
Natureza, fornecem a ela nutrientes e a cultivam, tornando-
a abundante. Não há descontinuidade entre eles, nem existe 
qualquer conflito ou diferença entre ambos. 
 Desse modo, quando nós nos conscientizamos de que os 
homens, os montes, os rios e os campos são um todo e 
vivemos com o objetivo de “praticar o bem” na vida cotidiana 
é que  podemos manifestar a natureza divina original.   
 Para reconhecer a magnificência desse sublime 
ensinamento, convidemos muitas pessoas e participemos, 
todos juntos, da Convenção Nacional da Seicho-No-Ie (em 
idioma japonês)! Vamos enviar os juvenis e os jovens, que são 
nossos filhos e netos, à Convenção Nacional da SEICHO-NO-
IE DO BRASIL, para jovens, para que aprendamos a alegria 
de praticar o bem!  
 Nova reverência. 
 
 Professora Marie Murakami 
 Diretora-Presidente da SEICHO-NO-IE DO BRASIL 
 (Fonte: site oficial da Seicho-No-Ie - junho 2012) 
 

Novo Formato de Temas e Reuniões 
 
 Sempre atentos ao novo formato sugerido para reuniões 
mensais, que será seguido na escala: 
 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 à todos os cuidados necessários para nos 
adaptarmos a este novo modelo, mas que sejam necessárias 
algumas trocas entre semanas, mas ressaltamos que é 
necessário que as atividades da 1ª, 2ª ou 3ª semanas devem 
ser efetuadas dentro do mês, impreterivelmente. 
 Quaisquer dúvidas fico a disposição, Muito Obrigado, 
 Preletor José Victor Rodrigues Junior 
 
 

MotoCaravana para Ibiúna 
 

 Em nosso Seminário do Sucesso, que ocorreu nos dias 19 
e 20 de Maio na Academia Sul-Americana de Treinamento 
Espiritual em Ibiúnas/SP a 1ª Moto-Caravana de nossa 
Regional. 

 Foram 9 filhos-de-Deus perfeitos que com bravura, se 
aventuraram na noite fria e límpida, em direção a este 
evento que foi realmente um Sucesso. 
 Os valiosos líderes e adeptos que participarem desta 
empreitada histórica são ( em ordem alfabética ): 
 Adriano Rondini ( Campinas ) 
 Daniel Oliveira ( Campinas ) 
 Div. José Maria Pereira da Silva ( Americana ) 
 Prel. Carlos Heiko Kuniyoshi ( Campinas ) 
 Prel. José Victor Rodrigues Junior ( Campinas ) 
 Prel. Marcelo da Silva ( Campinas ) 
 Prel. Roberto Marques Borges ( Indaiatuba ) 
 Prel. Wagner Antonio de Moura ( Campinas ) 
 Sérgio Pêgas ( Valinhos ) 
 
 Em breve vamos disponibilizar um vídeo com algumas 
imagens da viagem e do seminário. 
 Muito Obrigado e até o ano que vem ! 
 Prel. José Victor Rodrigues Junior 
 

 
 

ORAÇÃO 
 

ORAÇÃO PARA AMAR COM ABNEGAÇÃO 
 

O Sol simplesmente brilha. 
Mesmo que não lhe agradeçamos, 

ele brilha se exigir nenhuma recompensa e 
graciosamente nos fornece luz e calor. 

Sou filho de Deus, 
filho do Sol. 

Assim como o Sol nada exige e 
está sempre dando luz e calor a todos, 

pratico atos de bondade a todas as pessoas, 
Sem nada exigir em troca. 

Muito obrigado. 
  

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

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 Junior 
                      ( victorrodriguesjr@gmail.com ) 

 
Colaboraram nesta edição: Prel. Plinio Yoshio Suguinoshita, Prel. 
Marcelo da Silva, Prel. Carlos Heikô Kuniyoshi, Div. Rafael Horie, 
Muito obrigado ! 


