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P a l a v r a s  d o  P r e s i d e n t e  
 Srs. presidentes e lideres da Federação Fraternidade,  
 Bom dia, muito obrigado, 
 Meus queridos presidentes da Fraternidade, quero neste momento agradecer por este 2 anos de mandato que muito 
trabalhamos juntos para fortalecer este maravilhoso movimento. Estendo este agradecimento a toda diretoria de Associações 
Locais da Fraternidade que trabalharam para dar todo suporte aos presidentes locais no trabalho voluntário dedicado a Deus. Este 
agradecimento vai também para os coordenadores de departamentos da nossa federação que junto comigo se dedicaram de corpo 
e alma para verem cumpridos os ideais do Mestre Masaharu Taniguchi. Muito obrigado a todos que ouviram a trombeta e se 
movimentaram para auxiliar ao próximo. 
 Aproveito este momento para pedir todo empenho dos senhores na divulgação e preparação ao Seminário do Sucesso 
Regional de 11/08/2012, que ocorrerá na Regional SP-Campinas. Pois este será um momento maravilhoso para traser novos adeptos 
e ainda fortalecer a união com todos os homens de sua AL. Veja no jornal todas as informações. Conto com todo carinho e amor 
dos senhores para tornar este evento algo especial que permitirá mais pessoas tomarem contato com sua própria perfeitção. 
 Que Deus ilumine a todos ! 
 Preletor Sérgio Valter Pelarin, 
 Presidente da Federação Fraternidade da Regional SP-Campinas. 

 

Agenda do Fraterno 
14/07 Festa Julina Regional, na Regional SP-Campinas, 

com almoço a partir das 14:30h com Bingo a partir 
das 18:00h 

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: 

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 04/08/2012 às 8h30 na Regional SP-Campinas.  
 Caros presidentes convidem e tragam seus Dirigentes 
e Divulgadores das Associações Locais da Fraternidade da 
Regional SP-Campinas. 
 

Parabéns para vocês! 
 

Parabéns aos dirigentes que comemoraram seu 
aniversário em Junho. Desejamos vida longa, muita saúde, 
paz e prosperidade para nossos amigos: 
02/06 - Plinio Yoshio Suguinoshita (Valinhos) 
09/06 - Wagner Luiz de Camargo (Itu) 
10/06 – Antonio Gregório (Valinhos) 
29/06 – Pedro Abílio Miranda (Leme) 
 
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 
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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 Seicho-no-Ie da Regional 

SP/Campinas, mais um mês de dedicação ao trabalho, aos 
estudos, à família, à sociedade, aos amigos, à Seicho-no-Ie, 
etc. 

Devido à diversidade de tarefas, algumas vezes nos 
sentimos cansados. Sobre isso, no livro "Todos podem ter 
Sucesso" do prof. Katsumi Tokuhisa, página 51, no terceiro 
parágrafo está escrito: "O ser humano possui força infinita 
e não se cansa. Se assim acreditarmos, sentiremos pouco 
cansaço. Geralmente, as pessoas pensam que estão cansadas, 
mesmo não estando; acreditam que trabalharam em demasia 
e, por causa disso, acabam sentindo mais cansaço do que 
deveriam." 

Diante dessas sábias palavras, descobrimos, mais uma 
vez, que toda a limitação está dentro da mente e não nos 
fatos ou atribuições em si.  

Por isso, agradeço a todos os divulgadores que trabalham 
incansavelmente nessa nossa jornada rumo à conscientização 
máxima de sermos filhos de Deus perfeitos e possuidores de 
capacidade infinita. 

Retomaremos as reuniões para divulgadores em breve. Os 
senhores serão avisados pelos seus respectivos presidentes 
de AL. 

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. 
Do livro “Todos podem ter Sucesso”, prof. Katsumi 

Tokuhisa, nas páginas 166 e 167, diz assim: “É um 
desperdício muito grande morrer tendo usado durante toda 
a vida apenas 3 a 5% dos 100% da capacidade que possui. É o 
mesmo que receber uma herança de 100 milhões de reais dos 
pais ao nascer e, quando morrer, ter usado apenas 3 a 5 
milhões desse valor - isso seria lastimável. Entretanto, se 
uma herança não for utilizada pelo herdeiro, ainda poderá 
ser usada por alguém em seu lugar. Mas a capacidade, que só 
pode ser manifestada através do próprio corpo carnal, não 
pode ser usada por mais ninguém depois que a pessoa morre. 
E isso é realmente lamentável.” 

Na verdade, a capacidade que jogamos fora sem a ter 
utilizado é muito maior que a capacidade que usamos. Por 
isso, se nos habituarmos a usá-la decididamente, poderemos 
manifestar uma força bem superior à nossa força atual. No 
item 5 de " As Sete Declarações Iluminadoras da Seicho-
No-Ie", que consta em A Verdade da Vida, encontramos a 
seguinte afirmação: 

Acreditamos que, como filhos de Deus, possuímos em 
nosso interior a possibilidade infinita e que podemos atingir 
o estado de absoluta liberdade com o uso controlado do 
poder da palavra. 

Para ser bem sucedido, o mais importante é 
conscientizar-se "Sou filho de Deus. Eu possuo infinitas 
posssibilidades!".  

Mesmo quando você pensa que não dá mais, ainda lhe 
restam 90% de sua força. Você diz "Não, não dá mais!" 
porque quer. Na verdade, ainda resta dentro de você uma 
força dezenas de vezes maior do que a força que vem 
utilizando até agora. 

Na fita cassete Caminho para o Criador, distribuída pela 
Sekai Seiten Fukyu Kyokai,o mestre Masaharu Taniguchi nos 
ensina sobre o movimento para aumentar a divulgação de 
revistas da Seicho-no-ie: 

Pensar que esse aumento não é possível é mentira. Não é 
posssível porque não pensam em fazê-lo. É contrair a si 
mesmo com o pensamento "Eu não tenh força para fazer 
essa propaganda!"  - esta autodiminuição é ilusão. Deve 
deixar de autodiminuir-se. 

E com essa reflexão deixemos de não manifestar nossa 
capacidade ilimitada que todos possuem e vamos levantar 
alta a tocha da Verdade para o mundo - O Homem é filho de 
Deus. 

Um grande abraço, Deus os abençoe cada um dos 
senhores e seus respectivos familiares e até o mês que vem. 

Preletor Carlos H. Kuniyoshi. 
Coordenador de divulgação de livros e revistas 
chkuniyoshi@hotmail.com 
 
Reunião de Estudos Específicos para Homens 
 
Reverências 
Muito Obrigado! 
Quero dar as boas vindas aos novos presidentes que 

estarão conosco nesta maravilhosa jornada. A todos vocês 
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meus sinceros Muito Obrigado!. Obrigado por ter aceitado 
esta nova missão em suas vidas. Iremos apreender coisas 
novas que irão melhorar nossas vidas, ao fim desta 
caminhada vocês poderão fazer uma retrospectiva e 
verificar como suas vidas progredirão. 

Para o mês de Julho iremos estudar “Com que finalidade 
vivemos neste mundo?” da apostila da Reunião de estudos 
para homens e no mês de Agosto “A prosperidade no lar” do 
livro Chave da provisão infinita. 

Também estou à disposição dos senhores para esclarecer 
qualquer dúvida com relação aos relatórios da Associação 
Local, Relatório Mensal das Contas, Relatório da Forma 
Humana, dentre outros. Qualquer duvida e só me comunicar 
terei o maior prazer em ajudá-los. 

Quem não tiver o material da Reunião de Estudos 
Específicos para Homens, favor me comunicar para que eu 
possa estar mandando toda a nossa programação para este 
ano, bem como o modelo da Programação das Reuniões. 

Também quero agradecer pelo empenho de todos os 
Presidentes Eleitos, Reeleitos e Ex-presidentes, com a ajuda 
de todos vocês conseguimos conquistar nosso troféu de 
maior caravana no Seminário do Sucesso na Academia de 
Ibiúna e estamos com grandes números nos Seminários na 
Academia, sei que isto se deve a todos vocês que com seu 
grande Amor divulgam os Seminários em suas Associações, 
com isto podemos ajudar mais e mais os simpatizantes, 
adeptos e divulgadores a conhecer melhor a si mesmo, e 
conscientizá-los de que “Somos Filho de Deus”, então vamos 
continuar. 

Teremos no dia 11/08/2012 Seminário do Sucesso só 
para homens na Regional SP-Campinas e depois teremos no 
dia 23/09/2012 Seminário da Luz na cidade de Iracemapolis 
e no dia 30/09/2012 Seminário da Luz na Regional SP-
Campinas, vamos levar o maior numero de pessoas para estes 
eventos, que com toda a certeza isso irá ajudar ainda mais 
nossas Associações Locais. 

A todos vocês meus sinceros Muito Obrigado! 
Divulgador Rafael Horie 
Coordenador da Reunião de Estudos Específicos para 

Homens  
rafhorie@dglnet.com.br 

 
Departamento de Casais 

 
Parabéns a todos que participaram do Seminário para 

Casais “As quatro estações do Amor - Homens e Mulheres 
unidos pelo amor, fortalecidos pela Fé”, que ocorreu nos dias 
23 e 24 de Junho de 2012 na Academia Sul-Americana de 
Treinamento Espiritual de Ibiúna/SP. 

Aos participantes foi inesquecível ! 
Muito obrigado. 
 

Aos Presidentes de Associação Local 
 

FUNÇÃO DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO LOCAL 
da sua DIRETORIA e COORDENADORIAS 

 
  Os encargos do Presidente da Associação local podem ser 
resumidos nos seguintes pontos: 
- Coordenar a organização da Associação Local 
- Dar a diretriz do movimento 
 Considerando os itens a seguir, analisemos a respeito dos 
encargos do Presidente da Associação Local para exercer a 

capacidade de liderança no que concerne aos deveres 
básicos. 
- Escolher e nomear sua diretoria e coordenadores de 
departamentos 
- Realizar reuniões mensais da diretoria 
- Decidir as diretrizes básicas para a consecução das metas 
- Cuidar da unificação de pensamento e harmonização dos 
dirigentes e todos os associados nas atividades da 
Associação Local. 
 Exteriorizar a capacidade dos dirigentes e de cada 
membro da Associação Local é convergi-las ao objetivo da 
Associação Local que é importante para elevar o 
desempenho. Mas, para isso, é fundamental atribuir aos 
dirigentes e aos associados, funções condizentes com suas 
aptidões e fazê-los conscientizar da importância do papel de 
cada um. 
 Por mais eminentes que sejam os membros 
individualmente, se houver pontos falhos no sendo coletivo 
referente à consecução da meta comum da Associação Local. 
É evidente que se verificará queda na eficácia. 
 O segredo da administração da Associação Local está em 
eliminar a timidez das pessoas e fazê-las se integrar à 
equipe. O presidente da Associação Local precisa estar 
sempre atento para que os Coordenadores de 
Departamentos e os Associados, sendo conhecedores dos 
objetivos da Associação Local, possam atuar com bastante 
alegria, envoltos por caloroso amor e luminosa atmosfera. 
 O mundo da Imagem Verdadeira ou o “Reino de Deus” é 
um mundo harmonioso que tem Deus como núcleo central. 
Tudo parte de Deus e volta a Deus. Todas as coisas são 
manifestações da Idéias de Deus e recebem a Vida de Deus. 
E todas as criações de Deus no Mundo da Imagem 
verdadeira (IDÉIAS) possuem esta mesma estrutura básica: 
a centralizada. É por isso que todos os organismos 
existentes no mundo fenomênico, que são projeções dos 
respectivos “originais” (IDÉIAS) do mundo da Imagem 
Verdadeira, são centralizadas, é a projeção da IDÉIA da 
flor, centralizada, que existe no Mundo da Imagem 
Verdadeira. Não foram as pétalas que se agrupam pela sua 
própria vontade. 
 A Convergência ao centro é a IDÉIA, é a verdade em 
conformidade com a qual o Reino de Deus ou o Mundo da 
Imagem Verdadeira esta harmoniosamente organizado e 
centralizado, tendo Deus como Centro. E todas as coisas 
criadas por Deus obedecem a essa mesma estrutura básica. 
A convergência ao Centro é o princípio que rege todas as 
coisas do Universo. Quando aplicado na família, manifesta-se 
como união dos familiares em torno do chefe da família, com 
base no respeito e amor. Quando aplicado numa organização, 
manifesta-se como união de seus membros em trono do 
Líder, com base no respeito e no amor. É essa a vontade de 
Deus. 
- Colaborar e executar o plano anual das atividades a serem 
realizadas na Associação Local, baseando-se nas metas 
estabelecidas pela Federação. 
- Obedecer fielmente às diretrizes básicas da Sede Central. 
- Trabalhar no sentido de cumprir as metas da Associação 
local, a saber: 
            a) Aumento do quadro de associados do sexo 
masculino; 
            b) Aumento de contribuintes da Missão Sagrada; 
            c) Aumento da Divulgação das Revistas; 
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            d) Aumento do número de participantes nas Reuniões 
Semanais; 
            e) Implantação de reuniões de estudos; 
            f) Aumento do número de participantes nas reuniões 
de estudos especificas para Homens; 
            g) Realização de Seminários na sua Associação Local, 
visando atrair pessoas pela primeira vez; 
            h) Realização de divulgação de revistas Casa X Casa; 
            i) Realização de Visita de Benção. 
- Criar e formar dirigentes, divulgadores e preparar 
candidatos a futuros presidentes, fazendo rodízio de 
trabalho para que todos os associados aprendam a executar 
todas as tarefas da Associação Local. O presidente de 
Associação Local, assim como, os demais colaboradores 
devem executar suas respectivas tarefas sem apegar-se a 
nenhum cargo ou função. 
- Preencher mensalmente o Relatório da Associação Local e 
encaminhá-lo ao Presidente da Federação a que pertence. 
- Manter um arquivo com fichas “atualizadas” de seus 
auxiliares diretos, bem como dos divulgadores, Associados, 
membros da Missão Sagrada, etc. 
- Ser pontual, chegar na Associação Local pelo menos um 
hora antes do início das reuniões. 
- Deve fazer a Meditação Shinsokan, a leitura da Sutra 
Sagrada, a leitura de livros e revistas sagradas, todos os 
dias sem falta, podendo ser individualmente ou prática 
coletiva. 
- Deve participar dos Cursos da Sede central, da Regional e 
das Academias de Treinamentos Espiritual, sempre que 
indicado. 
- manter sempre o espírito de renovação e de atualizações; 
(sistemas de administração e finanças, telefones celular, 
conhecimento de informática, instalação de computador na 
Associação Local, etc..), sempre que puder. 
 
(Fonte: Apostila para Presidentes de Associação Local, 
Páginas 8 a 10 ) 
 

Dúvidas, Erros e Acertos 
 

 É algo natural e normal que quando procuramos 
avançar com alguma tarefa tenhamos dúvidas. Isso acontece 
em todos os âmbitos da nossa vida, e resulta claro que 
também quando falamos de nossas atividades religiosas.  
 Sempre temos a Meditação Shisokan para nos 
conectar com Deus e receber Dele as melhores indicações 
para seguir de forma geral e particular. 
 Mas quando se trata de resolver questões do dia a dia 
de uma AL, por exemplo, temos que levar a consideração 
também os regulamentos e boas práticas já estabelecidas 
pelos nossos CENTROS. Isto poderia ser muito "mais fácil" 
se tivéssemos como muitas multinacionais, enormes manuais 
onde consultar todo e todas as dúvidas que aparecem dia a 
dia. Mas ainda não o temos escrito. Então como proceder? 
 Muitas vezes no intuito de ir enfrente, acabamos 
perguntando nossas dúvidas de forma apressada ou rápida, à 
pessoas  que desejam nos ajudar. Muitas destas vezes nosso 
interlocutor conhece como proceder, pois ele mesmo 
consultou isso ha algum tempo atrás. Mas a Seicho-No-Ie é 
uma religião dinâmica, e como tal está em mudanças para 
adequar seus regulamentos e métodos aos novos tempos, em 
pro de melhor divulgar a doutrina. Por esta questão muitas 
vezes as respostas sobre procedimentos que eram certas há 

um tempo, podem ter mudado de alguma forma, e sem 
querer, as ajudas que recebemos nos "ajudam a pisar na 
bola". Outras vezes, assumimos que sabemos algumas coisas 
pelo que escutamos falar de outras pessoas da Diretoria 
atual ou passada. Porém, podemos desta forma incorrer em 
erros, e até agravando os erros, que sem intenção de dolo, 
nos foram transmitidos.  
 Logicamente que existem muitas questões que já 
foram lidas diretamente de apostilas de líderes, ou de 
Presidentes de AL, ou recebidas em reuniões, cursos e 
palestras, ou em consultas com as pessoas mais indicadas 
para respondê-las, e elas servem para ir enfrente. Mas 
devemos ter cuidado em procurar sempre estarmos 
atualizados. 
 Necessitamos estar no caminho de sempre termos as 
informações necessárias e através dos responsáveis 
indicados pela organização. Por essa questão, a melhor 
maneira de proceder com as dúvidas, é a de perguntar tudo, 
como se não soubéssemos absolutamente nada, como se 
tivéssemos seis anos. Mesmo que possa às vezes demorar um 
pequeno tempo a mais, com certeza estaremos cada vez mais 
perto de darmos o melhor de nós. 
 Reverências! Muito obrigado! 
 Div. Roberto Alfredo Zaccolo 
 Presidente da AL Itú 
 

ORAÇÃO 
 

ORAÇÃO DE PROPULSÃO AO 
SEMINÁRIO DO SUCESSO 2012 

 
DEUS, Muito Obrigado! 

Realizaremos, no próximo dia 11 de Agosto de 2012, o 3º. 
SEMINÁRIO DO SUCESSO REGIONAL, específico para 

Homens, na Regional SP-Campinas, a partir das 08:30 horas. 
Nós, Dirigentes e Adeptos da SEICHO-NO-IE, imbuídos do 
propósito de divulgar a Verdade HOMEM FILHO-DE-DEUS 
ao maior número de pessoas, trabalharemos incansavelmente 
para alcançar mais de 300 participantes, neste importante 

evento. 
DEUS, agradecemos pelo dia maravilhoso que fará, pela 

conclusão de todos os preparativos e por fazer que tudo se 
realize dentro de um clima de muito Amor e Harmonia. 

Oh, DEUS, derramai suas bênçãos sobre todos nós e sobre 
todos os homens que estarão presentes ao Seminário do 

Sucesso Regional. 
Agradecemos profundamente,  

DEUS, 
Muito Obrigado. 

 
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, 
Div. Roberto Alfredo Zaccolo, Muito obrigado ! 


