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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 líderes da Federação Fraternidade,  
 Bom dia, muito obrigado, 
 “Procure usar sua mente do modo mais positivo, mais construtivo e mais alegre possível. As idéias concebidas nos momentos 
de pessimismo ou de tristeza sempre tem algo de destrutivo. 
 Após ponderar de todos os ângulos uma atividade, você deve em seguida entrar em ação. Os meios que você julgar bons e 
necessários para a realização do seu objetivo, você deve coloca-los em prática sem perda de tempo. Há pessoas que perderam a 
condução por causa de um minuto de atraso e ha também pessoas que foram colhidas por um trem pelo mesmo motivo. As ações 
levadas a efeito fora do momento apropriado não só deixam de ter proveito, como também podem ser destrutivas. Até as boas 
idéias poderão produzir maus efeitos se não forem oportunas. Não existe nada que seja absolutamente “mau”. 
 O “mau” é a situação em que as coisas estão fora do tempo e do lugar.” 
 ( A Verdade da Vida - vol. 38 – pg. 87/88 ). 
 Parabéns, queridos presidentes eleitos e reeleitos, com estas pálavras do Mestre Massaharu Taniguchi e gostaria de dizer 
aos senhores que vocês estão exatamente onde deveriam estar assumindo esta  maravilhosa  missão como presidentes de suas Als, 
missão que eu tenho certeza realizarão com muito amor e dedicação.     
Quero também neste momento agradecer a todos os presidentes que estiveram no curso realizado na sub-sede no dia 29 de julho 
destinado aos novos presidentes, minha eterna gratidão. 
 Neste momento quero pedir a todos os senhores que divulguem ao máximo o nosso 3º SEMINÁRIO DO SUCESSO 
REGIONAL, que acontecerá no proximo dia 11 de agosto apartir das 8:30, tenho certeza que poderei contar com a colaboração de 
todos os senhores. 
 TENHAM TODOS, UM MARAVILHOSO MÊS, MINHAS REVERÊNCIAS, MUITO OBRIGADO 
 
 Que Deus ilumine a todos ! 
 Preletor Sérgio Valter Pelarin, 
 Presidente da Federação Fraternidade da Regional SP-Campinas. 

 

Agenda do Fraterno 
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 Julho. Desejamos vida longa, muita saúde, paz 
e prosperidade para nossos amigos: 
02/07 - Aldo José Bergantin (Limeira) 
03/07 - Sérgio Valter Pelarin (Itatiba) 
03/07 - José Maria Pereira Da Silva (Americana) 
12/07 - João Carlos Dos Santos (Holambra) 
16/07 - Valter Beig (Jd. Amazonas /Campinas) 
16/07 - Mauro Dionísio da Silva (Itatiba) 
28/07 - Ubirajara Baptista De Souza (Americana) 
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SEMINÁRIO DO SUCESSO REGIONAL 2012 
 

Caros presidentes e líderes venho informar a alteração 
nos Orientadores de nosso Seminário, da Preletora Amélia 
Fugino Matuoka, por motivos pessoais, não poderá estar 
conosco no evento e será substituída pela Preletora Master 
Belisa da Rocha Braga, a qual receberemos com todo 
entusiasmo, muito obrigado. 

Esta é a reta final para o convite aos participantes de 
nosso evento, contem conosco no que for necessário. 
Contamos com vocês para o sucesso de todos. 

Lembrando, 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 
- Belisa da Rocha Braga 
- 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 de outras Regionais, 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. 
Aprendamos cada vez mais com o nosso maravilhoso 

ensinamento. A oportunidade de progredirmos cada vez mais 

nos é sempre dada por Deus, através das pessoas, coisas e 
fatos que nos circundam. 

Convido especialmente os senhores a participarem e a 
divulgarem o nosso Seminário do Sucesso Regional que 
ocorrerá no próximo dia 11 de agosto às 8:30hs. 

Desejo, também, informar aos senhores que o nosso 
Encontro de Divulgadores está sendo realizado novamente 
paralelamente à Reunião de Presidentes de Als todos os 
primeiros sábados do mês. 

Venham e participem novamente! 
Será uma grande honra estudarmos novamente com os 

senhores sobre o Manual de Divulgadores e outros assuntos 
diversos. Conto novamente com a presença dos senhores. 

A expansão do Movimento de Iluminação da Humanidade 
depende de cada um de nós. Muito obrigado pelo trabalho 
que vem sendo realizado. 

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. 
Senhores presidentes e adeptos, vocês sabem o 

significado de vocês terem conhecido a Seicho-No-Ie? 
"O anfitrião da Seicho-No-Ie não tem nome. As pessoas 

deram o nome de Acendedor dos Sete Candeeiros e o 
reverenciam. Porém, esse não é um nome próprio; é apenas 
uma denominação que expressa a sua obra. Sete é um número 
que representa o ato de completar e significa a totalidade. 
Candeeiro representa a luz ilumina o mundo. Todas as boas 
religiões são luzes que iluminam o mundo e, portanto são 
candeeiros. E todas as pessoas, uma vez despertas, também 
se tornam luzes que iluminam o mundo. Portanto, todas as 
pessoas são também candeeiros. Contudo, muitos candeeiros 
estão adormecidos e não fazem resplandecer a luz que salva 
o mundo.  Por isso, surgiu o Acendedor dos Sete Candeeiros, 
que realiza a obra de acender o lume nesse candeeiros e 
fazê-los emitir a luz que salva o mundo" 

(do livro A Chave da Beleza e da Saúde - M. Taniguchi - 
pp 164-168). 

Cada um dos senhores que despertaram para esta 
Verdade, são candeeiros com a missão de acender o lume dos 
candeeiros apagados e fazer desse mundo uma verdadeiro 
paraíso. 

E com essa conscientização desejo que cada um dos 
senhores divulguem cada vez mais livros e revistas 
completando a nossa missão. 

Um grande abraço aos senhores, que Deus abençoe a 
cada um de seus 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! 
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Gostaria de agradecer a todos os presidentes que foram 
ao nosso encontro de presidentes na sub-sede em São Paulo, 
com certeza apreendemos muitas coisas nesse curso e 
tiramos algumas duvidas sobre como proceder daqui para 
frente. 

No mês de Agosto iremos Estudar “A Prosperidade no 
Lar” do livro Chave da Provisão Infinita e para o mês de 
setembro teremos o tema “O poder da determinação” (a 
firme vontade de vencer) do livro Comande sua vida com o 
poder da mente. 

Quero lembrá-los do nosso compromisso no dia 
11/08/2012 o Seminário do sucesso só para Homens, 
queremos que todos participem trazendo consigo o maior 
numero possível de participantes, será realmente aulas para 
levantar nossas vidas. 

Também quero parabenizar todas as Associações Locais 
que neste ano de 2012 começaram suas reuniões de Estudos 
Específicos para Homens, com certeza isto esta ajudando as 
AL a se fortalecerem com a presença dos Homens e também 
preparando novos divulgadores e futuros presidentes da 
Fraternidade. Para as AL´s que desejam começar podem 
estar conversando com a gente para discutirmos ideais e 
como divulgar esta reunião. O número de homens neste tipo 
de Reunião continua crescendo e tenho a certeza que ate o 
final do Ano estaremos fazendo a reunião em todas as AL´s 
da Regional SP-Campinas. 

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

Homens  
rafhorie@dglnet.com.br 

 
Secretaria 

 
Reverências, Muito Obrigado! 
Gostaria de pedir aos presidentes que trouxessem os 

relatórios de suas AL´s, para os que tem dificuldade em 
fazê-lo por favor podem fazer qualquer tipo de pergunta que 
iremos responder. 

O relatório é importante para que a Regional possa saber 
como anda as atividades nas AL´s. É o mesmo que um boletim 
de Ocorrência, se a pessoa não fizer o BO a policia não 
possui uma estatística da rua, em conseqüência disso ela 
acha que esta tudo bem naquela região. Os relatórios 
fornecem para nós da diretoria o mesmo recurso, com ele 
podemos verificar qual AL esta boa ou não, com isto podemos 
nos mobilizar para poder ajudá-la. Mas para ajudar 
precisamos saber quem quer ajuda. E o mesmo que um viciado 
enquanto ele não pede ajuda não adianta ajudá-lo ele sempre 
acha que você quer prejudicá-lo, por isto fazemos nossas 
reuniões de diretoria, por isto pedimos que mande os 
relatórios para podermos fazer este trabalho de pesquisa e 
analisar. 

Para os Presidentes que estão passando por alguma 
dificuldade em coordenar a sua AL seja por conflitos entre 
Associações, seja pela falta de conhecimento, estamos aqui 
para ajudar. E só podemos ajudar se houver o pedido de 
ajuda, não podemos intervir nas AL´s por livre e espontânea 
vontade. Precisamos que os Sr. Presidentes, dirigentes, 
divulgadores e adeptos passem as informações para que 
possamos analisar e conversar com o centro de cada 
problema para saber o que esta acontecendo e como NÓS 
podemos auxiliá-los. Para os que não querem expor seus 

problemas no meio da multidão, podem se comunicar através 
de email´s ou telefone. 

Só para se ter uma idéia da quantidade de relatórios que 
a Seicho-No-Ie tem, iremos confeccionar uma apostila com 
todos os relatórios para que se possa saber o que existe e 
como preencher cada um, só para conhecimento geral temos: 
Relatório Mensal da Associação Local, Relatório de 
divulgador, Relatório de Reuniões especiais, Relatório livro 
Caixa, etc... 

Quero agradecer a todos os Presidentes, dirigentes e 
divulgadores  pelo seu empenho na sua Associação Local, pelo 
Amor e dedicação que cada um de vocês tem dado a este 
maravilhoso ensinamento. 

Meus sinceros agradecimentos ! 
Divulgador Rafael Horie 
Secretário 
 

Aos Presidentes de Associação Local 
 
OBJETIVO 
Na qualidade de órgão que atua na linha de frente do 

Movimento de Iluminação da Humanidade da Seicho-No-Ie, a 
Associação Local tem por objetivo difundir o Pensamento 
Iluminador em todas as camadas sociais de trabalho, em 
todos os lares, e cumprir a missão de concretizar o ideal que 
norteou a fundação da Seicho-No-Ie, procedendo sempre em 
conformidade com os propósitos e diretrizes da Seicho-No-
Ie do Brasil. A Associação Local, é o lugar onde renovamos a 
nossa fé constantemente, de modo que em hipótese alguma, 
quaisquer que sejam as circunstancias, não fiquemos 
abalados, acreditando sempre na capacidade do ser humano, 
exteriorizando a todo instante nossa verdadeira natureza 
divina. É um órgão de divulgação doutrinária e constitui a 
base do Movimento de Iluminação. A Associação Loca, 
pertence à Regional de sua área, sendo hierárquica e 
funcionalmente subordinada à Federação. 

A fim de cumprir a missão de uma Associação Local, 
devemos portanto, divulgar de corpo e alma, convidando o 
maior numero de pessoas a participarem nas diversas 
atividades da Associação Local, para aumentar cada vez mais 
o numero de associados que conscientizem o grandioso 
ensinamento da Seicho-No-Ie, atendendo aos anseios do 
nosso sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. 

 
LOCAL DE ALEGRIA 
Todos os dirigentes de todas as Associações Locais, 

devem ser pessoas alegres, e que consigam transmitir aos 
associados, adeptos e simpatizantes esta alegria através de 
uma fisionomia radiante, demonstrando a verdadeira 
felicidade por estarem vivificando o ensinamento. Dentre 
todos os seres vivos, o homem é o único ser que ri, pois é um 
dom concedido ao ser humano. A satisfação de se ligar a 
Deus não se apaga e dura eternamente. Ela dá tranqüilidade 
aos que sofrem, traz alegria aos tristes e ensina a 
imortalidade do homem aos que choram a morte de um ente 
querido. Todas as mágoas causadas por danos terrenos 
apagam-se diante da alegria de conhecer a Deus. Deus é o 
todo de tudo. 

 
AUXÍLIO MÚTUO 
A Seicho-No-Ie é Movimento de Iluminação da 

Humanidade e estas três colunas fundamentais que fazem 
avançar esse Movimento. São três Associações que atuam em 
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áreas especificas, mas colaboram entre si. Portanto estas 
Associações encontram-se em situações relativa de mútua 
colaboração. Consequentemente, a Associação Fraternidade 
não deve dar ordens ou indicações à Associação Pomba 
Branca, à Associação dos Jovens nem deve ocorrer o 
contrário. 

A soma das Organizações acima formam-se um Núcleo. O 
trabalho de expansão da Seicho-No-Ie inicia-se neste 
Núcleo. Como o nosso ensinamento básico é a “Harmonia”, o 
crescimento só será possível quando as Organizações 
efetuarem seus planos de trabalho com harmonia e mútua 
colaboração. Por isso, é recomendável que se faça, pelo 
menos uma vez por mês, a reunião em conjunto com todos os 
Presidentes das Associações existentes neste Núcleo.  

 
CONFRATERNIZAÇÃO 
Confraternização quer dizer, unir como irmãos, partilhar 

sentimentos e ideais, comemorar com outras pessoas, 
conviver pacificamente. Então, fica bem claro que os 
elementos que dirigem uma Associação Local, devem se 
confraternizar com todos os seus Associados e 
participantes. Diz-se que o Movimento da Seicho-No-Ie é um 
Movimento de praticar atos de bondade e amor aos 
semelhantes. Por isso, mais que nunca os dirigentes não 
devem perder de vista pratica do amor verdadeiro, que é o 
sentimento de servir ao próximo, sem desejar receber algo 
em troca. 

Quem tem verdadeiro sentimento de amor ao próximo 
deve ignorar as posições hierárquicas e praticar gentilezas 
igualmente a todas as pessoas, reverenciando mutuamente a 
natureza divina do outro. É esse sentimento que constrói um 
mundo realmente bom. 

O fato de você ter nascido sobre a face da Terra como 
um filho de Deus, não é, de forma alguma, sem significação. 
Você veio com uma “missão especial”. Ter uma missão 
especial significa que lhe foi incumbida uma 
“responsabilidade espiritual”. Você veio a este mundo com 
missão de realizar Deus na Terra. Sendo Deus o Amor, você 
deve manifestar Amor. “Servir ao próximo com amor é 
manifestar Deus”. 

 
ASSISTÊNCIA AOS QUE VEM PELA 1ª VEZ 
A difusão deste pensamento iluminador da “Seicho-No-

Ie”, à humanidade não visa a obtenção de qualquer vantagem 
pessoal que advenha deste trabalho, nem satisfazer ambição 
pessoal de ser considerado o mais elevado mestre que prega 
o caminho. Porém no momento em que alcançamos a convicção 
de que “eu sou liberto” e também conhecemos que as outras 
pessoas são igualmente Buda (Liberto), sentimo-nos 
extremamente constrangidos quando vemos que o homem, 
que deve ser Buda, está manifestando um aspecto que não 
parece Buda. Eu sou Buda, aquela pessoa também é Buda, 
está manifestado, ela, pensando que não é Buda, está 
manifestando tal aspecto de indigência, manifestando tas 
aspecto de doença, manifestando tal aspecto de tristeza; é 
muito lastimável. Quando assim, apercebemos, somos 
violentamente impelidos pelo desejo de transmitir de 
qualquer jeito a Imagem Verdadeira de que o Homem é Buda, 
a tais pessoas. Isso é afinal, um impulso que aflora do fato 
de que “eu e outros somos originalmente um corpo só”, e 
quem conhece que é Buda não pode deixar de fazer conhecer 
ao outro que ele também é Buda. Quem conhece que é Buda 
não pode deixar de fazer conhecer ao outro que ele também 

é Buda. Quem conhece que é Deus, não pode deixar de 
transmitir ao próximo que ele também é Deus. Isto é amor 
onde eu e o outro somos um, é o amor de Buda, é o amor de 
Deus. E colocar isso em pratica efetiva é a pratica do 
Bodisatva. (Masaharu Taniguchi) 

As reuniões de uma Associação Local têm a finalidade de 
receber “novos adeptos” para integrar ao Movimento de 
Iluminação da Humanidade, aprofundando as relações de 
amizade entre eles e os demais participantes, estudando 
junto ao ensinamentos da Seicho-No-Ie e aprendendo 
mutuamente através das positivas experiências pessoais 
dentro da Seicho-No-Ie. 

Portanto um bom planejamento, uma boa divulgação, 
dedicação e amor são os nutrientes para receber “novos 
adeptos” nas Associações Locais. Sempre que o Presidente 
reunir-se com seus dirigentes no mínimo uma vez por mês, 
um dos assuntos da pauta, impreterivelmente deverá ser o 
de “novos adeptos”. 

<< Continua no próximo número >>> 
 
(Fonte: Apostila para Presidentes de Associação Local, 
Páginas 1 e 2 ) 
 

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, 
Muito obrigado ! 
 
 

Leia e divulgue o Jornal do Fraterno ! 


