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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,  
 Queridos presidentes, 

 S U C E S S O ! ! ! 
 É desta forma  que eu posso representar  o que foi o nosso maravilhoso SEMINÁRIO realizado no dia 11 de agosto, e este 
sucesso somente foi possível graças a divulgação dos senhores e do trabalho incansável desta grandiosa  Diretoria. 
 Só posso dizer a vocês “MUITO OBRIGADO”, do fundo do meu coração minha eterna gratidão a todos vocês, presidentes, 
divulgadores, adeptos, dirigentes e aos maravilhosos Preletores ( José Maria Coelho, Carlos Alberto da Silva, Beliza da Rocha 
Braga, José Roberto Botelho e Waldomiro Donizete Giacomim ) que brilhantemente conduziram este seminário . 
Aos amigos Presidentes de outras Regionais (Sorocaba, São João da Boa Vista, Atibaia e Mogi das Cruzes), agradeço imensamente 
pela presenças, também aos estagiários que vieram de Angola e Nicarágua, nosso muito obrigado. 
 SE VOCE DESEJA SER FELIZ 
 A ideia se manifesta no corpo, no estado, no ambiente e no mundo em que a pessoa vive. Quem pretende viver de modo feliz 
precisa ter como filosofia de vida a ideia de que “a vida é feita para ser feliz”. Precisa conhecer a filosofia da Imagem 
Verdadeira, a filosofia de luz, segundo a qual a Imagem verdadeira de todas as existências é perfeita. E, fundamentado nessa 
filosofia de Luz, deve alegremente irradiar pensamentos construtivos Positivos para todos os lados ( 365 itens p/alcançar um 
ideal, pg. 78 ). 
 ESPERO TODOS OS SENHORES NOVAMENTE NO PROXIMO ANO NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2013 ATÉ LÁ. 
 Com este mesmo empenho quero pedir aos senhores a divulgação do SEMIONARIO DO SUCESSO NOIS DIAS 23 E 30 DE 
SETEMBRO EM IRACEMAPOLIS E NA REGIONAL REPECTIVAMENTE, VAMOS LEVAR ESTA LUZ AO MAIOR NUMERO 
POSSIVEL DE PESSOAS. 
 MUITO OBRIGADO, 
 Que Deus ilumine a todos ! 
 Preletor Sérgio Valter Pelarin, 
 Presidente da Federação Fraternidade da Regional SP-Campinas. 

 

Agenda do Fraterno 
20/09 Conferência Especial em Itú, Prosperar a Vontade 

!, com o Preletor da Sede Internacional Enio Maçaki 
Hara, às 8:30h na ACENDI, Rua Jaime Lima, 500, 
Bairro São Luiz, Itú/SP, promovido pelo 
Fraternidade de Itú, informações pelos fones 11-
98496-8504 e 11-99885-7905 

23/09 SEMINÁRIO DA LUZ, da Regional SP-Campinas, na 
cidade de Iracemápolis, das 13h30 ás 19h15, no 
CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR DA 
PREFEITURA DE IRACEMÁPOLIS, a Rua José 
Emídio, nº 28 – Centro, sob a orientação de Junji 
Miyaura e Ariovaldo Adriano Ribeiro 

30/09 SEMINÁRIO DA LUZ, da Regional SP-Campinas, na 
cidade de Campinas, das 13h30 ás 19h15, no 
REGIONAL SP-CAMPINAS, a Rua Nazaré Paulista, 
nº 750 – Centro, sob a orientação de Enio Maçaki 
Hara e Junji Miyaura 

06/10 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8:30h 

27/10 Seminário para Casais, na Regional SP-Campinas, 
informações em Breve 

13-14/10 SEMINÁRIO DO SUCESSO, na Academia de 
Treinamento Espiritual de Ibiúna/SP. Orientadores: 

Luiz Hideo Tamaru, Thelma Conceição Reis Higashi e 
Fernando Bianchi Rufino. 

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 

05/01 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 

02/02 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 

02/03 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 

06/04 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 

04/05 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 

01/06 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 

06/07 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 
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15 a 12/07 SEMINÁRIO DO LIVRO, em toda a 
Regional SP-Campinas, sob orientação do Prel. Ênio 
Maçaki Hara 

03/08 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 

10/08 SEMINÁRIO DO SUCESSO REGIONAL 2013, na 
Regional SP-Campinas, das 8h30 às 17h00. 

07/09 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 

05/10 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 

02/11 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 

07/12 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 

 
(*) programação sujeita a alterações 

 
Próxima Reunião de Presidentes:  
 Nossa próxima reunião de Presidentes de 2012 será 
no dia 06/10/2012 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 Agosto. Desejamos vida longa, muita saúde, 
paz e prosperidade para nossos amigos: 
03/08 - TOMOHIKO OTA ( Jundiaí ) 
07/08 - CARLOS YUJI TOKUBO ( Sumaré ) 
18/08 - PAULO FLORIANO DE TOLEDO ( Campinas ) 
19/08 - CLEBER ROBERTO SUSI ( Salto ) 

 
Divulgadores 

 
Srs. divulgadores da Regional SP/Campinas, 
Reverências, muito obrigado. 
Nesse mês de agosto, contamos com o amor e dedicação 

dos senhores para a divulgação dos Seminários da Luz que 
serão realizados em Iracemápolis (23/08) e Campinas 
(30/08). 

O propósito da realização dos Seminários da Luz é a 
divulgação da Verdade para as pessoas que ainda não 
conhecem o Ensinamento. É claro que nada impede de 
pessoas que já conhecem o Ensinamento participar, e 
incentivamos a prioridade na divulgação, principalmente, para 
as pessoas que ainda não conhecem a Seicho-No-Ie. 

Temos a certeza de que os Seminários da Luz serão um 
sucesso devido ao esforço e amor de todos. Desde já, eu, 
Marcelo da Silva (coordenador de divulgadores) e demais 
membros da diretoria da Federação Fraternidade, 
agradecemos imensamente a dedicação. 

Peço atenção dos Srs. agora para uma mensagem muito 
importante: convidamos a TODOS os divulgadores da 
Fraternidade, para o próximo "Encontro dos Divulgadores", 
que ocorrerá no dia 06/10/2012, na Regional SP-Campinas, 
em paralelo a reunião de presidentes. 

Este encontro é de grande importância para planejarmos 
e estudarmos nossos objetivos e ele ocorre junto com a 
reunião de presidentes para facilitar estas atividades. Conto 

com a presença maciça dos divulgadores e peço a todos os 
presidentes que convidem, incentivem e tragam seus 
divulgadores para participar conosco, pois eles são peças 
chaves dentro da estrutura de sua Associação Local. 

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

Divulgação de Livros e Revistas 
 
Bom dia, muito obrigado. 
Texto tirado da revista Fonte de Luz - set 2012, pg.16, 

do livro ainda não editado em português; título provisório 
Princípio Básico da Felicidade págs. 274 a 278: 

“O eminente monge Seki Seiketsu é o sacerdote superior 
do Tenryúji, de Saga, Kyoto, e teve como mestre o monge 
Ryúen. No passado, quando o monge Ryúen foi designado para 
ser o abade de um templo, passou pela seguinte experiência: 
O abade anterior, que havia se aposentado, viu o monge 
Ryúen e disse: "Vendo seu aspecto, percebi que ainda lhe 
falta a luz da virtude. Você precisa acumular virtudes. Para 
isso, é recomendável a oferenda de banho". Oderenda de 
banho é uma prática de caridade que tem como exemplo o 
célebre ato da Imperatriz Kómyó, que preparou o banho e 
lavou o corpo de mil pessoas doentes. O monge Ryúen ouviu 
do antecessor o seguinte comentário a seu respeito: 
"Observando seu aspecto físico, suas atitudes e sua 
fisionomia, noto a ausência da luz da virtude". Acho que 
devemos refletir acerca dessas palavras. Virtude não é que 
algo que possamos adquirir imediatamente, por mais que 
concentremos no estudo dos livros de ensinamento. No que 
concerne aos conhecimentos, se nos dedicarmos aos estudos 
com o máximo empenho, podemos adquirir, até certo ponto, 
uma aparência de intelectual, mas isso não faz brilhar a luz 
da virtude. Para alcançar o elevado nível espiritual, em que a 
luz da virtude passe e emanar de todo o nosso ser, como se 
fosse uma auréola, precisamos praticar muitos atos de 
caridade, de maneira discreta.” 

E com essa mensagem desejo que cada um dos senhores 
reflitam e acumulem virtudes cada vez maiores. 

Se cada um dos senhores cotistas de revistas 
aumentassem em uma revista a sua cota atual, estariam 
ajudando a humanidade, acumulando virtudes e ajudando 
você mesmo. 

Um grande abraço, Deus abençoe os senhores, todos seus 
familiares e todos os leitores deste Jornal do Fraterno que 
também já é uma grande virtude. 

Aproveito também o momento para lembrá-los de que nos 
dias 15 a 22 de Setembro de 2013 realizaremos o Seminário 
do Livro em toda regional SP-Campinas, sob a orientação do 
Preletor Enio Maçaki Hara, reservem a data. 

Preletor Carlos H. Kuniyoshi. 
Coordenador de divulgação de livros e revistas 
chkuniyoshi@hotmail.com 
 
Reunião de Estudos Específicos para Homens 
 
Para o mês de Setembro iremos estudar o livro Comande 

sua vida com o poder da mente com o tema O PODER DA 
DETERMINAÇÃO (A FIRME VONTADE DE VENCER), e no 
mês de outubro estudaremos a Apostila da Reunião de 
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estudos para homens, com o tema O AUMENTO DA 
EXPECTATIVA DA DURAÇÃO DA VIDA DO SER HUMANO. 

Quero agradecer a todos os presidentes pela dedicação 
de Amor mostrada em nosso Seminário do Sucesso na 
Regional SP-Campinas. Com isto conseguimos superar nossa 
meta do ano passado. 

Gostaria de ver esta mesma dedicação na Semana da Paz 
que esta começando no dia 01/09/2012 e irá até 
07/09/2012, façam as reuniões não se importem com o 
numero de presença, o importante é criar o hábito. Assim 
como foi com as Reuniões de Estudos Específicos para 
Homens, no começo vem poucos, mais com a persistência, o 
hábito e a divulgação, a tendência e aumentar o numero de 
adeptos, com isto a associação cria força e cada vez melhora 
mais e mais. 

Teremos no dia 23/09 em Iracemápolis e no dia 30/09 na 
regional SP-Campinas o Seminário da Luz, é um seminário 
dedicado as pessoas que queiram conhecer a Seicho-No-Ie, 
então traga um amigo, parente, filho... para participar deste 
maravilhoso evento. 

A Todas as Associações que ainda não tem suas Reuniões 
de estudos Específicos para Homens, favor entrar em 
contato comigo, para que possamos discutir como começar, 
como dar os primeiros passos, tenho a certeza que estas 
reuniões irão agradar ao publico masculino, porque ela tem 
um estilo próprio, deixando os frequentadores livres para 
fazer perguntas e discutir o dia a dia. E com isto as famílias 
têm a ganhar já que muitos problemas da vida podem ser 
resolvidos nestas reuniões. 

Quero parabenizar a todos que participaram do 
Seminário do Sucesso só para Homens, foi muito bom poder 
estar com vocês. 

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

Homens  
rafhorie@dglnet.com.br 

 
Aos Presidentes de Associação Local 

 
ASSITÊNCIA AOS QUE VEM PELA 1ª VEZ 
<< continuação do número anterior >> 
Uma hora antes de iniciar uma “reunião”, o Presidente 

deverá entre as diversas providências, designar uma equipe 
de duas ou três pessoas simpáticas e sorridentes ficarem na 
recepção. Estas “recepcionistas” deverão estar também 
treinadas para atender pessoas que vem pela primeira vez. 
Deverão ser pessoas que possuem o conhecimento da Seicho-
No-Ie e que saibam informar de forma compreensível tudo 
que acontece numa reunião e tudo que existe dentro da Sede 
da Associação Local. Ao mesmo tempo, ter em mãos, 
informativos sobre o que é Seicho-No-Ie, tudo sobre as 
próximas programações de atividades, a sua finalidade, 
revistas do mês para presentear no fim da atividade, não 
esquecendo de portar bloco de formulários de 
preenchimento de novos(as) associados(as). 

Além disso, sempre que puder, perguntar a estas pessoas 
que vieram pela 1ª vez, o motivo de sua vinda. Ao passar de 
forma confidencial ao Preletor(a) que fará sua orientação, 
este(a) poderá dentro da sua palestra desenvolver uma 
explicação à luz da Seicho-No-Ie, de tal forma que uma 
parte do problema deles(as), comece a solucionar. 

Atenção aos novos adeptos, não deve ser dispensada, 
porém, com muita sabedoria. Não é recomendável “exagerar” 
no tratamento, parecendo que sem eles a Associação se 
extingue. Ao término da atividade, apresentar às pessoas 
que sempre frequentam, às pessoas novas, ampliando as 
amizades. Não esqueçam de convidar para a próxima 
atividade. As pessoas designadas em atender os 
principiantes, poderão fazer rodízios. 

É de suma importância, recomendarem às pessoas novas a 
se tornarem associados(as) da Missão Sagrada. 

 
ORIENTAÇÃO PESSOAL 
A salvação através da Seicho-No-Ie consiste em 

transmitirmos a convicção de que “ o homem é filho de Deus, 
é a própria vida de Deus”, que constitui a eterna e imutável 
Verdade da Vida. A orientação pessoal da Seicho-No-Ie é 
uma atividade de extrema importância, pois encaminha 
grande número de pessoas ao verdadeiro despertar, ao 
mesmo tempo em que fortalece a base do desenvolvimento 
organizacional. 

Como a Associação Local é a linha de frente do 
Movimento, para os Preletores e Lideres de Iluminação, a 
sua Associação, representa a Academia de Treinamento 
Espiritual onde eles terão oportunidade de auto 
aprimoramento. Assim sendo, os Preletores e Lideres de 
Iluminação, deverão ser convidados, sempre que tiver a 
reunião, a fim de realizarem as orientações pessoais, 30 
minutos que antecedem o início da reunião e nos 30 minutos 
após o término da mesma. Fazer da orientação pessoal, parte 
do programa das reuniões semanais da Associação Local, 
visando seu fortalecimento. 

 
LIVROS SAGRADOS 
As pessoas estão sempre crescendo e progredindo. Elas 

se modificam, física e mentalmente. É comum não 
conseguirem usar roupa do ano passado. Por isso, você 
também deve evoluir, não deve repetir este ano o que fez no 
ano passado. É preciso progredir mais, elevar-se mais. Do 
mesmo modo, a Associação dos Jovens e a Associação 
Fraternidade também não devem manter-se na mesma 
situação do ano passado, e muito menos diminuir ou 
enfraquecer. Se as Associações diminuírem ou 
enfraquecerem, não poderão ser chamadas de Seicho-No-Ie 
(lar do desenvolvimento), e sim de “Suitai-No-Ie” (lar da 
decadência). As reuniões não devem se limitar à repetição do 
que vem sendo feito há anos. É preciso que apresente 
progresso, mudança, evolução, ou seja, algo positivo que 
revele a perfeição da Imagem Verdadeira. É necessário pois, 
refletir a fundo sobre a natureza da Imagem Verdadeira. 

O budismo, tal como pregado por Buda, não é 
propriamente o que consta na difícil coleção de sutras Daizo-
Kyô. Após a morte do mestre, os discípulos, relembrando 
suas pregações, registraram em textos os ensinamentos que 
ouviram. Estes foram levados da Índia para a China e 
traduzidos para o idioma chinês. No Japão, os textos 
chineses foram interpretados de maneira compreensível aos 
japoneses e, nesse processo foi acrescida à complexa 
doutrina do Grande Veículo, no empenho de esclarecer o 
verdadeiro proposito de Bud. Por isso, embora não haja 
duvida de que Daizo-Kyô explica o budismo, as palavras nela 
constantes não são a reprodução fiel das que foram 
proferidas por Buda. Trata-se do resultado dos estudos 
desenvolvidos a respeito dos significados ocultos e palavras 
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ocultas. É claro que isso não altera o seu valor, mas causa 
diversidade de interpretação. O mesmo acontece a Bíblia, 
pois não foi escrita pelo próprio Jesus Cristo e, por isso, são 
diferentes as palavras utilizadas nos Evangelhos de São 
Mateus, São João, São Marcos, etc. São diferenças 
originadas da personalidade desses evangelistas, detonando 
inclusive diferença na maneira de aceitar os fatos. 

(Livro texto: Viver com Pureza, pág. 182) 
Recebendo a inspiração Divina, o próprio Mestre 

Masaharu Taniguchi escreveu, com seu próprio punho, as 
Verdades pregadas pela Seicho-No-Ie. Das sete 
“Declarações Iluminadores da Seicho-No-Ie”, no item 6 está 
escrito “PARA MELHORARMOS O DESINO DA 
HUMANIDADE MEDIANTE O PODER CRIADOR DAS 
BOAS PALAVRAS, DIVULGAMOS A DOUTRINA EM 
LIVROS, PUBLICAÇÕES, SEMINÁRIO, CONFERÊNCIAS, 
TRANSMISSÕES EM RÁDIO E TV, E OUTROS MEIOS 
CULTURAIS”. 

“Os sofrimentos surgem em nossa vida para nos fazer 
perceber que algo não está correndo de forma normal, ou 
melhor, que não estamos trilhando o verdadeiro caminho do 
progredir. Quando corrigirmos a parte da nossa vida que se 
desviou do verdadeiro caminho do progredir, desaparecem 
instantânea ou gradualmente as doenças, a pobreza ou as 
preocupações” (do livro: “A Verdade da Vida”, Vol. 1 pg. 48) 

 
“Se entre os adeptos da Seicho-No-Ie existem muitas 

pessoas que conseguiram atenuar consideravelmente ou 
eliminar totalmente a doença, o sofrimento, os problemas da 
vida, etc. é porque seus pensamentos errôneos 
desapareceram com a leitura da revista Seicho-No-Ie ou da 
coleção “A Verdade da Vida”. Não existindo mais o que 
desintegrar, a dor e a infelicidade deixam de ocorrer. A 
concretização do paraíso terrestre significa o surgimento, 
no plano fenomênico, d um mundo ideal em que não se 
verifique quase nenhuma dor ou infelicidade, como 
consequência da eliminação desses pensamentos errôneos, 
falsos e ilusórios da grande maioria da humanidade. 
Eliminando os pensamentos errôneos e ilusórios, a vida da 
humanidade só poderá melhorar. Por isso, a Seicho-No-Ie 
edita e difunde em grande escala publicações para eliminar 
esses pensamentos errôneos (ilusão), e concretizar o paraíso 
terrestre”. (do livro: A Verdade da Vida, vol. 24 pg.173) 
<< Continua no próximo número >>> 
(Fonte: Apostila para Presidentes de Associação Local, Páginas 3, 4 
e 5 ) 
 

SEMANA DA PAZ – O DIA “D” 
 
Em 2012 completamos 10 anos da ação, em âmbito 

nacional, que mobiliza milhares de pessoas, com atividades 
que visam a preservação ambiental, realizadas durante a 
Semana da Pátria, de 1º a 7 de setembro. Durante tal 
semana, a SEICHO-NO-IE DO BRASIL (SNI/BR), através 
de seus líderes e participantes do Movimento, realizam a 
Semana da Paz e do Meio Ambiente. Todas as sedes da 
Seicho-No-Ie abrem suas portas e, unindo-se à sociedade 
local, fazem parcerias com órgãos do governo para promover 
a limpeza de praças e passeios públicos, fazer doações a 
entidades assistenciais, entregar diplomas de gratidão a 
órgãos de relevante importância social (como o Corpo de 
Bombeiros, por exemplo) e ainda distribuir cerca de 300 mil 

Revistas da Seicho-No-Ie com mensagens positivas, 
gratuitamente. 

 
DIA "D" – O que é o Dia D? 
O “Dia D” ocorre, todos os anos, na Semana da Pátria. É 

uma atividade que faz parte da “Semana da Paz e do Meio 
Ambiente”. Todas as Regionais da Seicho-No-Ie do Brasil 
mobilizam seus líderes, adeptos e simpatizantes, que se 
reúnem para oferecer à comunidade, como forma de 
gratidão, serviços que beneficiam não só aquela comunidade, 
mas que promovam a paz. 

Através da limpeza de praças, trabalhos voluntários em 
creches, orfanatos e em outras organizações de assistência 
ou do reconhecimento do trabalho de entidades que 
beneficiam a sociedade, demonstramos nosso apoio e apreço 
à nossa comunidade, às pessoas que nela vivem e às 
autoridades nela constituídas. 

Ano após ano inúmeras praças foram ponto de encontro, 
para um pontapé inicial de demonstração de cidadania e 
gratidão ao lugar em que vivemos. 

Além das limpezas das praças públicas e da divulgação de 
Revistas da Seicho-No-Ie, as Regionais (que não conseguiram 
autorização da Prefeitura para realizar a limpeza de praças) 
terão mais duas formas de ação, que poderão ser realizadas 
no dia "D" da Semana da Paz. 

A primeira é a de que a Regional realize trabalhos de 
Ação Social, como, por exemplo, visitar casas de repouso, 
creches, orfanatos, escolas, entre outros. E, além da doação 
de amor nesses locais, pode-se também efetuar doação de 
alimentos, Revistas da Seicho-No-Ie (mediante autorização 
da instituição) e também desenvolver atividades 
direcionadas para o grupo escolhido. 

A segunda opção é a realização da Campanha de Gratidão. 
Esse trabalho será realizado com o objetivo de prestar 
homenagem em reconhecimento aos órgãos públicos ou 
instituições filantrópicas, agradecendo pela dedicação e 
pelos benefícios prestados à população. Essa homenagem 
pode ser prestada a entidades como orfanatos, asilos, corpo 
de bombeiros, creches, escolas, hospitais etc., que 
trabalham pelo bem estar social e pela construção de um 
mundo melhor. 

Junte-se a nós. Mostre o seu carinho pela cidade, bairro 
ou região que você mora. Procure a Regional da Seicho-No-Ie 
mais próxima da sua casa e veja como você pode fazer parte 
desta corrente do bem. 
 
(Fonte: www.sni.org.br) 

 
Expediente do “Jornal do Fraterno” 

www.snispcampinas.org.br/fraternidade 
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Leia e divulgue o Jornal do Fraterno ! 


