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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, 
 
 É com muito prazer e alegria que vou escrever as palavras do Presidente neste mês de outubro de 2012, pois vai ficar por 
muito tempo gravado em nossos corações o que aconteceu nos seminários da Luz realizado em Iracemápolis, no dia 23 de setembro 
(600 participantes), e na Regional SP-Campinas no dia 30 de setembro (mais de 1.400 participantes), foi simplesmente 
maravilhoso, podia- se ver nos semblantes de todos os que ali se encontravam a emoção que eles estavam sentindo, principalmente 
na hora do Shinsokan de Oração Mútua. 
 
 Aos orientadores Preletor  Junji Miyura, Preletor Enio Maçaki Hara e Preletor Ariovaldo Adriano Ribeiro, a nossa eterna 
gratidão. Aos preletores: Plinio Yoshio Suguinoshita e Waldomiro Donizette Giacomin nossos agradecimentos pela brilhante 
organização nos dois seminários. A todos os membros do CDOR e todos aqueles que direta ou indiretamente ajudaram na 
realização destes eventos nossos mais sinceros votos de gratidão, MUITO OBRIGADO. 
 
 Aos presidentes e dirigentes da Organização Fraternidade que trabalharam muito para a divulgação deste evento, MUITO 
OBRIGADO, as demais federações que também trabalharam para que este evento fosse um grande sucesso o nosso muito 
obrigado, sem a colaboração de todos os senhores este grandioso sucesso não seria possível, muito obrigado mesmo, do fundo do 
meu coração. 
 
 Queridos presidentes, agora o nosso próximo evento é o Seminário do Sucesso nos dias 13 e 14 de outubro de 2012 na 
Academia Latino Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna/SP, agora estamos contando com a colaboração e divulgação dos 
senhores para que possamos levar o maior número de homens, e desde já agradecemos o empenho de todos vocês. 
 
 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 
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. 

 
10/11 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 ESPECIAL de Presidentes e Divulgadores, 
Fechamento do ano 2012, e teremos um evento 
especial que realizar-se-á numa chácara em 
Jaguariúna. 

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 

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 
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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 03/11/2012 às 8h30 na Regional SP-Campinas.  
 Caros presidentes convidem e tragam seus Dirigentes 
e Divulgadores das Associações Locais da Fraternidade da 
Regional SP-Campinas. 
 Teremos em paralelo a reunião para Divulgadores ! 
 

Parabéns para vocês! 
 

Parabéns aos dirigentes que comemoraram seu 
aniversário em Setembro. Desejamos vida longa, muita 
saúde, paz e prosperidade para nossos amigos: 

08/09 - José Aparecido Navarro ( Sta Bárbara Doeste ) 
10/09 - Aparecido Ivaldo De Araújo ( Campo Limpo Pta ) 
11/09 – Wlademir Antonio Pohl ( Sta Bárbara Doeste ) 
12/09 - Wilson Cavassan ( Campinas ) 
16/09 - Jaime Messias Da Silva ( Campinas ) 
24/09 - Márcio Rogério De Lima ( Jundiaí ) 
29/09 - Alfredo Shizuo Taniguchi ( Sumaré ) 
 

Divulgadores 
 
Srs. divulgadores da Regional SP/Campinas, 
Reverências, muito obrigado. 
Caros amigos divulgadores da Seicho-No-Ie, da Regional 

SP-Campinas, reverências, muito obrigado. 
É com muita alegria e gratidão que através deste artigo 

desejo externar, em nome de toda a diretoria da Federação 
Fraternidade, os nossos sinceros agradecimentos pela 
divulgação e participação de nossos grandiosos Seminários 
da Luz, que foram um grande sucesso. Foram mais de 2.000 
participantes que se iluminaram ainda mais. Muitos tiveram a 
oportunidade de conhecer este nosso maravilhoso 
Ensinamento graças ao trabalho abnegado de todos.  

Continuamos contando com todos os senhores nessa nossa 
grande empreitada sempre rumo à Luz. 

Continuamos contando, também, com a presença dos 
senhores em nosso Encontro de Divulgadores que é realizado 
paralelamente à nossa reunião de presidentes que é  
realizada todos os primeiros sábados de cada mês. 

Desejo, mais uma vez, um grande SUCESSO a todos. 
Preletor Marcelo da Silva. 
Coordenador regional dos Divulgadores 
marceloseicho@hotmail.com 
 

Divulgação de Livros e Revistas 
 
Bom dia, muito obrigado. 
Extraído do livro Comande sua Vida com Poder da Mente, 

capítulo 26, página 183. 
O Poder da Determinação - A vontade manifestada 

como capacidade de escolher; 
Virgílio afirmou enfaticamente: "Conseguem a vitória 

aqueles que acreditam na vitória". Numa batalha, é essencial 
acreditar na vitória. Devemos manter o dia todo, a 
disposição mental de vitoriosos. 

É verdadeira a frase dita por alguém: "Um bom começo é 
meio caminho andado para a conquista da vitória". Portanto, 
assim que acordarmos de manhã, devemos tomar o controle 
do dia que se inicia. 

As grandes personalidades da História foram pessoas 
que estabeleceram altas metas em suas vidas e avançaram 
resolutamente. Pois se alguém deseja realizar uma grande 
obra, é preciso, em primeiro lugar, ter um ideal elevado. 

É preciso que o seu ideal seja grandioso a ponto de exigir 
dele uma firme determinação. Caso contrário, a conquista do 
objetivo não terá muito valor. 

Devemos tomar, hoje mesmo, a resolução de alcançar a 
vitória. 

Desejo a cada um dos senhores, a determinação 
inabalável de atingirem todos seus ideais. 

Divulguem os livros da Seicho-No-Ie em toda 
oportunidade que tiverem e com certeza o ideal de Mestre 
Masaharu Taniguchi será concretizado. 

Um mês de outubro de muito sucesso a todos vocês. 
Coordenador de divulgação de livros e revistas 
chkuniyoshi@hotmail.com 
 
Reunião de Estudos Específicos para Homens 
 
Para Muito Obrigado! 
Gostaria de parabenizar a todos os Presidentes da 

Regional SP-Campinas, pelo grande empenho que cada um 
teve com o Seminário da Luz realizado nos dias 23/09 e 
30/09 de 2012, sei que foi maravilhoso ouvir os vários 
relatos de experiência. Também foi muito emocionante ver a 
quantidade de participantes pela primeira vez, conhecendo 
os ensinamentos da Seicho-No-Ie, sei que este sucesso se 
deve aos senhores. Muito Obrigado! Quero agradecer ao 
pessoal que organizou as caravanas e responsáveis em 
divulgar este maravilhoso Seminário da Luz a Todos vocês 
Muito Obrigado! O sucesso e graça a todos vocês, Muito 
Obrigado! 

Para o mês de Outubro iremos estudar nas nossas 
Reuniões de Estudos Específica para Homens o tema “O 
aumento da expectativa da duração da vida do ser humano” 
da Apostila de Reunião de estudos para homens. E no mês de 
Novembro iremos estudar “Divulgar a Verdade eis o 
verdadeiro Movimento pela Paz” do livro a Verdade, volume 
suplementar – Capítulo 19. 

Também gostaria de pedir aos senhores que me envie os 
relatórios das reuniões de Estudos Específicos para Homens. 
Por gentileza coloquem estas reuniões nos relatórios mensais 
da Associação Local. Peço aos presidentes que, participando 
ou não, se informem da quantidade de participantes destas 
reuniões para colocar no relatório. 

Para as Associações que ainda não fazem reuniões, peço 
que comecem a fazê-las e, se for preciso, busque se juntar 
com uma ou duas ALs próximas para começar as reuniões. 
Isso mudará a energia e as relações entre os participantes 
de sua AL. 

Lembrando que estas Reuniões de Estudos Específicos 
para Homens não devem ter apenas palestras, pois queremos 
que todos os participantes interajam um com os outros 
trocando relatos de experiência, comentários, etc. e isto 
busca para fortalecer os laços entre os Fraternos. Se tiver 
5 pessoas, ótimo, pois a conversa fica mais organizada, se 
tiver 20 pessoas, dividam e formem grupos menores para 
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conversar sobre determinados assuntos, como Família, 
Casamentos, Filhos, etc... 

O importante é que tenhamos este contato com nossos 
amigos e possamos demonstrar como é bom este 
ensinamento da Seicho-No-Ie. 

Nosso lema é “ASSOCIAÇÃO FRATERNIDADE 
GUIANDO OS HOMENS EM NOVOS CAMINHOS DE LUZ” 

 
Se sua AL é um núcleo, peça com carinho e respeito a 

presidente da Associação Pomba Branca e ao presidente dos 
Jovens para divulgar em alguns minutos da reunião deles 
esta atividade tão especial. Sugerimos também mandar carta 
para os Cotistas de Revista, contribuintes da Missão 
Sagrada, etc., sempre visualizando e agradecendo a todos, 
em grande Harmonia. 

Aceite esta nobre tarefa de convidar a todos os homens 
ao seu alcance. 

Motive-se para dar o primeiro passo e colaborar com o 
nosso movimento, assim trabalhamos com toda a certeza, 
para manifestar um mundo melhor. 

A todos os senhores meus sinceros agradecimentos. 
Muito Obrigado! 

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

Homens  
rafhorie@dglnet.com.br 

 
Secretaria 

 
 
Muito Obrigado! 
Queridos presidentes, gostaria de pedir aos senhores 

que me enviem os Relatórios Mensais da Associação Local, 
mesmo os núcleos separando à parte os números da 
Fraternidade. 

Preciso enviar o relatório geral para a sede, e falta 
algumas ALs me enviarem o relatório. Peço então aos 
presidentes de Associação Local que verifiquem com o seu 
responsável pelos relatórios e peça que ele lhe envie uma 
copia para apresentar mensalmente me nossa reunião. 

Conto com a colaboração de cada um dos Senhores para 
que possamos demonstrar em números reais como está todo 
o maravilhoso trabalho que os Srs. desempenham na nossa 
Regional SP-Campinas. 

O relatório deve ser gerado mensalmente e enviado no 
máximo na reunião de Presidentes seguinte. 

Desenvolvi um relatório mensal em EXCEL e enviei para 
todos os Presidentes, e caso alguém não tenha recebido, 
favor me contatar que envio novamente. 

Com informações precisas podemos montar estratégias 
mais adequadas para aumentar o número de adeptos, cotas 
de revistas, Missão Sagrada, elaborar Seminários para 
mostrar a importância de cada departamento, e outras 
diversas funções muito importantes em nossa Federação.  

Envie sempre os relatórios no tempo certo ! 
A todos muito obrigado! 
 
Rafael Horie 
Secretário 
rafhorie@hotmail.com 
 

Ideias que estão dando certo 

 
- Criar o hábito de montar a programação mensal das 
reuniões da Associação, e fixar em local visível, assim o 
adepto e divulgador poderão chamar seus amigos para 
assistir palestras direcionadas para eles; 
- Divulgar junto com as revistas a programação mensal da 
Associação; 
- No livro de presença, pedir para anotar telefone ou e-mail 
para receber a programação; 
- Atualizar a lista de Adeptos e divulgadores e 
periodicamente enviar a programação para eles. Também 
poderá fazer isto para os Cotistas de Revistas e da Missão 
Sagrada. 
- A programação deverá ter todas as reuniões Fraternidade, 
Pomba Branca, Jovens e Domingo da Seicho-No-Ie, 
conferências e outros. Temos que ter a consciência de que 
não devemos monopolizar adeptos, para eles só 
frequentarem determinada Organização, mas que ele pode 
tranquilamente frequentar qualquer organização. 
- Periodicamente distribuir junto com as Revistas a 
programação, em praças públicas, nas ruas do centro da 
cidade. 
- Na Associação Local junto com a Leitura da Sutra Sagrada 
visualizar os bancos, com as pessoas, caso não tenha a 
imagem das pessoas visualizar a luz e cada banco. 
- Na recepção sempre receber as pessoas com muita 
vibração BOM DIA / TARDE / NOITE MUITO OBRIGADO! 
Mesmo que ela faça parte da diretoria. 
- Enquanto as pessoas não chegam fique falando ou 
mentalmente BOM DIA / TARDE / NOITE MUITO 
OBRIGADO! Como se realmente tivesse alguém a sua frente. 
Lembre-se que tudo se cria na mente para depois se 
concretizar aqui no mundo fenomênico. 
- Temos que criar um ambiente agradável para as pessoas, 
então se tiver que orientar alguém da diretoria faça em 
algum lugar reservado. 
- Se perceber que alguém de sua diretoria não esta fazendo 
corretamente o serviço, mostre para ele como se deve fazer 
corretamente, mas lembre-se de sempre fazê-lo sem que os 
outros notem. 
- Caso perceba que alguém da diretoria esteja com 
preocupação, converse com ele oriente para que ele converse 
com um Preletor, mesmo ele sendo um. 

 

Aos Presidentes de Associação Local 
<< continuação do número anterior >> 
 
AS PESSOAS BOAS DEVEM SE UNIR PARA FALAR E 

AGIR 
 
Para conseguir a realização de um desejo que vise 

beneficiar a sociedade, o país e a humanidade, é melhor 
recorrer á força de uma grande organização, pois assim a 
concretização será mais rápida e terá maior alcance. De 
modo geral, as pessoas boas são por demais modestas, 
pacatas e reservadas, ao passo que muitas pessoas 
inescrupulosas formam grupos e fazem declarações 
arbitrárias ou tentam forçar os outros a atenderem às suas 
reivindicações, pressionando-os com a força do movimento 
em grupo. 

Se essa situação continuar, não será possível melhorar a 
sociedade nem o país. É preciso que as pessoas de bem se 
unam pelo mesmo objetivo construtivo e trabalhem 



 Jornal do Fraterno – Outubro/2012 Pág. 4

conjuntamente; só assim ocorrerá melhora tanto na 
sociedade como no país. 

Os que pertencem à organização que visa ao Movimento 
de Iluminação da Humanidade. Devem harmonizar-se cada 
vez mais, falando e agindo de modo construtivo para a 
realização do grande objetivo. Jamais devem pronunciar 
palavras destrutivas que possam provocar conflito interno. 
Uma organização que tem em seu meio elementos que 
provocam conflitos internos é como um corpo humano que 
aloja células cancerosas no seu organismo: ou ela cai 
“gravemente enferma”, ou terá de se submeter a uma 
“cirurgia” para extirpar a “doença”. 

(Sabedoria da Vida Cotidiana em 365 preceitos vol. 1, pp. 
119~125) 

 
PENSANDO-SE NO MAL, APARECE O MAL 
 
Aqueles que visam alcançar um bom objetivo devem 

conscientizar que é impossível levar avante o seu propósito 
num ambiente tumultuado pelos conflitos, desarmonia e 
opiniões antagônicas entre os membros da sua organização. 

Quando há ódio e desavenças entre membros da mesma 
organização ou quando nela se formam grupos rivais que se 
criticam mutuamente, será difícil a realização do seu bom 
objetivo. Naturalmente, as reformas para melhorar cada vez 
mais a estrutura interna são necessárias. Porém, se a 
tentativa de reforma for dirigida pelo espírito negativo dado 
a odiar, detestar, rejeitar ou criticar severamente alguém 
da organização, estar-se-á dando mais força ao mal em vez 
de trazer melhora. “Pensando-se no mal, aparece o mal” – é 
preciso compreender esta verdade. 

 
SEJAMOS INDULGENTES COM OS DEFEITOS DO 

HOMEM FENOMÊNICO 
 
Os diretores e professores de uma organização, 

enquanto homens fenomênicos, também têm defeitos, não se 
pode dizer que eles sejam perfeitos e impecáveis em todos 
os sentidos. Todos os homens possuem, fenomenicamente, 
estão se aprimorando gradativamente, através do esforço, 
visando à máxima perfeição. Por isso, aos olhos dos adeptos, 
os diretores e os professores da organização apresentam 
inúmeros defeitos passíveis de critica. Se os elementos 
internos da organização ficarem apontando defeitos uns dos 
outros e lançando críticas mútuas, acabarão provocando a 
cisão interna, e isso servirá para enfraquecer cada vez mais 
a força da organização no seu movimento de expansão 
externa, dificultando a concretização do objetivo de 
iluminar a humanidade. 

Também os dirigentes, igualmente aos adeptos comuns, 
têm maior possibilidade de manifestar a Imagem Verdadeira 
quando recebem palavras de agradecimento, elogio e 
incentivo. Os adeptos precisam compreender que os 
dirigentes da sua comunidade religiosa também têm seus 
problemas e sofrimentos como fenomênicos e devem ajuda-
los a manifestar a perfeição, mentalizando a perfeição da 
Imagem Verdadeira, sem olhar para seus defeitos. 

 
<< Continua no próximo número >>> 
 

( Fonte: Apostila para Presidentes de Associação Local, 
Páginas 5 e 6 ) 

 

SEMINÁRIO DO SUCESSO - OUTUBRO 
 

 Nos próximos dias 13 e 14 de Outubro de 2012, teremos 
a realização do 2º SEMINÁRIO DO SUCESSO de 2012, na 
Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual em 
Ibiúna/SP. 
 Sob a orientação dos Preletores: Luiz Hideo Tamaru, 
Thelma Conceição Reis Higashi e Fernando Bianchi Rufino. 
 Na última reunião encaminhamos aos Srs. Presidentes 
todo material de divulgação e pedimos que, com muito 
carinho e atenção, divulguem a seus fraternos, pois muitos 
não foram na primeira edição deste ano e desejam muito ir 
agora em Outubro. 
 Fiquem atentos e informem nosso presidente de 
federação do número de participantes de sua AL 
Muito obrigado 
 

SEICHO-NO-IE na TV 
 

Na BAND CAMPINAS 
Todo Sábado das 08:00 às 08:30 

 
Na BAND SP1 

(Net, TVA, Embratel, VIVO, CLARO, SKY ) 
Todo Sábado das 08:30 às 09:00 

 
SEICHO-NO-IE na Rádio 

 
Ouça pela Internet a qualquer dia e hora 

http://www.sni.org.br/radio/ 
 

ORAÇÃO 
 

Oração para praticar atos de bondade 
 

Deus me ensina a manifestar a força inesgotável, 
porque sou seu filho. 
Como filho de Deus, 

recebi a sua força infinita. 
Deus me concebeu a força infinita para praticar atos de 

bondade e de amor, e tornar felizes as pessoas. 
Por isso minha força aumenta á proporção que pratico atos 

de bondade e de amor. 
 

do Livro Juvenil de Orações, Masaharu Taniguchi 
 

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

Leia e divulgue o Jornal do Fraterno ! 


