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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, 
 
 PARA RECEBER A DADIVA DE “DEUS” 
 “Abra a sua janela e comprove o quanto é grande a Minha dádiva que flui para dentro de você !” 
 Essas são as palavras que Deus nos revela. Essa janela de onde flui a dadiva de Deus esta no nosso sentimento de amor e na 
nossa fé. Quando se aprofundar a nossa fé no amor, no bem e na dadiva de Deus, a janela se abrirá mais amplamente. 
 Antes de tudo o amor, depois a fé e depois receber a sabedoria através da oração.  
 A seguir devemos por em pratica a sabedoria recebida e agradecer o seu resultado, antes mesmo de ele ser concretizado, e 
ir praticando a ação de retribuição.  
 A fé, a oração, a sabedoria, a ação, o agradecimento e a retribuição são as seis praticas que nos conduzem ao reino de Deus.  
 ( do livro Convite a Felicidade, volume 2 pág. 83 ) 
 Queridos Presidentes deixem que estas dadivas de Deus entre no seu coração e desta forma vamos usar principalmente a 
sabedoria, para que consigamos atingir todos os nossos objetivos neste final de ano e também no ano que se aproxima. 
 Vamos por em pratica este amor e esta fé, nas nossas atividades, no nosso dia a dia e com certeza este Deus se revelará 
sempre para nós. 
 Queridos presidentes, agora o nosso próximo evento é o curso de formação de líderes no dia 18 de novembro de 2012 na 
Sub-Sede da Seicho-No-Ie do Brasil em São Paulo e estamos contando com a colaboração e divulgação dos senhores para que 
possamos levar o maior numero de homens, e assim, desde já, agradecemos o empenho de todos vocês, Muito obrigado. 
 
 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 
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 na chácara do Prel. 
Geraldo Malachias, na Rod. Campinas-Mogi-Mirim ( 
SP-340 ) KM 138,5, sentido Campinas, entre os 
municípios de Jaguariúna e Holambra. 

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 

24/03 Curso para Formação de Líderes 2013, na Regional 
Sub-Sede em São Paulo. 

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

14/04 57a. Festividade Santuario Hoozo do Brasil, na 
Academia Sul-Americana em Ibiúna. 

21/04 SEMINÁRIO ESPERANÇA E FÉ, na Regional SP-
Campinas. 

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

25-26/05 Curso para DIVULGADORES da Seicho-No-Ie, 
na Academia de Treinamento em Ibiúna. 

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

01/06 SEMINÁRIO DA FAMÍLIA, na Regional SP-
Campinas 

15-16/06 SEMINÁRIO DO SUCESSO 2013, na Academia 
de Treinamento de Ibiúna. 

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, entre outros 

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

03/11 Curso para Formação de Líderes 2013, na Regional 
Sub-Sede em São Paulo. 

07/12 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 ( Confraternização 2013 ) 

 
(*) programação sujeita a alterações 

 
Próxima Reunião de Presidentes:  
 Nossa próxima reunião de Presidentes de 2012 será 
no dia 01/12/2012 às 8h30 na chácara do Prel. Geraldo 
Malachias, na Rod. Campinas-Mogi-Mirim ( SP-340 ) KM 
138,5, sentido Campinas, entre os municípios de Jaguariúna e 
Holambra. ( Haverá estacionamento no Local e especial para 
Motos ). 
 Esta reunião deve ter confirmação prévia até dia 
10/11 e colaboração de R$20,00 para o churrasco incluindo 
acompanhamentos e bebidas. 
 

Parabéns para vocês! 
 

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

09/10 - Jayr Silva (Limeira) 
17/10 - Antonio Luiz Rubin (Rio Claro) 
17/10 - Jocelino Zanutello (Indaiatuba) 
 

Divulgadores 
 
Caros amigos divulgadores da Regional SP/Campinas, 

reverências, muito obrigado. 
Na página 30 do livro "O que deve fazer o dedicado à 

iluminação", 6a edição, está escrito: "Cada membro da 
Seicho-No-Ie deve ter a plena noção do que seja, 
basicamente, a conscientização 'o homem é filho de Deus' ".   

Meditamos, estudamos, refletimos e procuramos agir 
como dignos filhos de Deus. Com isso, automaticamente, sem 
que precisemos nos esforçar tanto, nossas vidas vão 
tomando um rumo mais alegre, feliz, próspero e iluminado.  

Isso não é uma maravilha? 
Pois bem, se isso é bom para nós, com certeza é bom para 

os nossos semelhantes também. Assim sendo, continuamos 
contando com os senhores para que esse maravilhoso 
ensinamento seja divulgado ao maior número possível de 
pessoas. 

Compareçam na Regional todo primeiro sábado junto com 
o seu presidente de AL e participe conosco. 

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

Divulgação de Livros e Revistas 
 
Bom dia, muito obrigado. 
Temores e incertezas são problemas mentais, você sabia? 
Projetar incertezas e temores é, em suma, projetar 

problemas mentais, não sendo questões inerentes aos fatos 
do mundo exterior em si. 

A origem das incertezas e dos temores é a ausência de 
uma fé verdadeira e a desconfiança. Surgem os temores e as 
preocupações quando desconhecemos a Verdade de que, no 
mundo criado por Deus, não acontece nada mau, e que aquilo 
que parece ser mau é afinal um rebento, um botão, de algo 
bom ! 

Neste mundo não existe ninguém que seja mau, e que se 
alguém parece ser mau, isso nada mais é que reflexo da 
nossa própria mente e que, mudando a nossa mentalidade, ele 
se tornará bom com certeza. 

Portanto se, ao contrário, acreditarmos que neste mundo 
não existe o mal, desaparecerão naturalmente os temores e 
as incertezas. Podemos dizer, em última análise, que surgem 
o temor e as incertezas devido à ausência de fé. 

Se atingirmos a verdadeira fé, desaparecerão 
naturalmente as preocupações e os temores. 

(livro Reconstruindo a Vida Humana - pg 148 ). 
E com essa mensagem desejo a cada um dos senhores um 

ótimo fim de ano e uma entrada de 2013 totalmente sem 
temor, pois cada um dos senhores já estão salvos desde o 
princípio, acreditem. 

Deus os abençoe. 
 
Carlos Heikô Kuniyoshi 
Coordenador regional de divulgação de livros e revistas 
chkuniyoshi@hotmail.com 
 
Reunião de Estudos Específicos para Homens 
 
Reverências, 
Muito Obrigado! 
Quero agradecer a todos os Presidentes pela presença no 

Seminário do Sucesso na Academia de Ibiúna no mês de 
Outubro. 

 Para o mês de Novembro, em nossas reuniões, iremos 
Estudar “Divulgar a Verdade eis o verdadeiro Movimento 
pela Paz” do livro A Verdade, Volume Suplementar, Cap. 19. 

Para o mês de Dezembro não temos nenhum tema 
específicos, sendo assim peço aos senhores que façam uma 
reunião de reflexão sobre todos os temas estudados neste 
ano que retrospectivamente foram: 

1- “Casamento como complementação, ao 
aprimoramento e evolução” 

2- “Qual é a missão do homem na organização familiar” 
3- “Fundamento para conseguir Saúde e Felicidade” 
4- “Melhoremos o nosso destino com gratidão” 
5- “A verdadeira causa do aumento do consumo de 

drogas” 
6- “Como usar as lei Mentais que regem o nosso 

destino” 
7- “Com que finalidade vivemos neste mundo?” 
8- “A prosperidade no lar” 
9- “O poder da determinação” 
10- “O aumento da expectativa da duração da vida do 

ser humano” 
11- “Divulgar a Verdade eis o verdadeiro Movimento pela 

Paz” 
 Também desejo a todos um ótimo Curso para Formação 

de Líderes que irá acontecer no dia 18/11/2012 na sub-sede 
em São Paulo, sei que poderei contar com a presença de 
todos vocês e juntamente com mais um divulgador que 
poderá ser no futuro o futuro presidente da Associação 
Local. 
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 A todas as Associações que ainda não tem Reunião de 
Estudos Específicos para Homens, favor entrar em contato 
comigo, queremos marcar a primeira reunião e dar início a 
uma nova forma fase na sua Associação, sei que esta reunião 
não veio para dar mais obrigação sobre nós, sei que cada um 
dos senhores tem seus afazeres com a Associação e sua vida 
particular. As Reuniões têm o objetivo claro de tirar este 
peso que vocês querem carregar sozinhos, vamos dar 
oportunidade aos nossos divulgadores de poder 
experimentar uma coordenação, para que eles também 
possam evoluir junto conosco. 

Um cargo de responsabilidade não é repassar trabalho 
para outro, mais sim acreditar no potencial dele e saber que 
ele pode se organizar, comandar, e efetuar um belíssimo 
trabalho. 

 A Todos Muito Obrigado! 
 

Divulgador Rafael Horie 
Coordenador regional da Reunião de Estudos Específicos 

para Homens  
rafhorie@dglnet.com.br 

 
Secretaria 

 
Departamento de Relatórios 

Observe alguns pontos interessantes que ensinam e 
auxiliam ao preenchimento correto do Relatório Mensal da 
Associação Local: 
 

  
  

Qtde. Meta Anual 
Posição atual de: Associados......... 01     

 
Missão Sagrada ..02     
Particip.Ativos .... 03     

Associados = Ser do Sexo Masculino, ter missão sagrada e 
cotas de revistas 
Missão Sagrada = Todos os membros titular e dependentes 
menos os Santos Espirituais 
Participantes Ativos = Ter missão Sagrada, cotas de revista 
mínima de 10 ambos os sexos 
 

Revistas Mensais Fonte de Luz ...... 04     
para Divulgação Pomba Branca ... 05     

 
Mundo Ideal ....... 06     
Total de Revistas ... 0   

Colocar a quantidade que a Associação Fraternidade pega de 
cada revista que será destinada aos cotistas de Revistas. 
 

Assinatura de Fonte de Luz ...... 07     
Revistas Pomba Branca ... 08     

 Mundo Ideal ....... 09     
Verificar com a Sede ou com os próprios adeptos aqueles 
que recebem as revistas pelo correio, que são os Assinantes 
que enviaram o pedido pelo folhetinho nas revistas. 
 

Reunião de Vizinhança ...............11     
Colocar a quantidade de reunião de vizinhança feito no mês e 
o total de participantes. 
 
Reuniões da Associação Local ...12     

Colocar a quantidade de reunião de Associação Local da 
Fraternidade feito no mês e o total de participantes. (para 
as Associações que fazem reuniões de Pomba Branca e 
Fraternidade juntos, favor dividir a participação entre as 
Associações para que não duplique a quantidade) 
 

Reuniões de Crianças ............... 13     
Quem faz alguma atividade paralela em suas reuniões para 
que os pais possam deixar suas crianças, também pode 
colocar a quantidade de Reuniões e a participação das 
crianças. 
 
Reuniões de Diretoria ................ 14     

É sempre aconselhável fazer uma reunião por mês para que o 
presidente ou seu representante possa passar as 
informações recebidas na Regional para os seus dirigentes. 
 

Visitas de Bênção .....................15     
Transcrever o relatório de Visitas de benção realizadas no 
mês, isto serve para que o presidente possa acompanhar 
como estão sendo feito as Visitas de Benção. 
 
Seminários: na AL/Regional ....... 16     

   na Academia ......... 17     
   da Luz/Convenção ..18     

Toda vez que a Associação fizer um Seminário anotar a 
quantidade de participantes que teve. Quando tiver na 
Regional, Academia, verificar com os adeptos quem foi. 
 
Divulgação casa por casa ...........19     
Neste campo vocês podem colocar a quantidade de revistas 
divulgadas no mês e a quantidade de pessoas que fizeram a 
divulgação. 
 

Reuniões Especificas p/Homens .20     
A todas as Associações que fazem reuniões temos o 
relatório especial para anotar a presença no dia e depois 
transcrever para o relatório mensal. 
 

Cursos p/ Dirigentes/Divulgadores.21      
Verificar sempre que a Cursos com os seus adeptos e 
divulgadores quem tem interesse de ir e depois anotar quem 
foi nos cursos. 
Caso tenham mais alguma duvidas com relação ao 
preenchimento correto deste formulário ou de outros favor 
entrar em contato comigo para que eu possa esclarecer. 
A todos Muito Obrigado! 

 
Divulgador Rafael Horie 
Secretário regional 
rafhorie@hotmail.com 
 

Missão Sagrada 
 
Senhores Presidentes, PAMS e Adeptos 
Reverências, Muito Obrigado!  
Olá, Sou Gilson Costanzo Jr e alguns de vocês já devem 

me conhecer da reunião de presidentes da regional SP-
Campinas, pois atualmente sou Presidente da Fraternidade 
da Associação Local de Nova Odessa/SP. 
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 Como muita alegria e dedicação aceitei o convite pelo 
Conselho de Diretores da Federação Fraternidade Regional 
Campinas/SP para Cargo CMS - Coordenador da Missão 
Sagrada e junto com vocês estaremos na gestão 2012/2015 
com a missão de iluminar o maior número de pessoas. 

Muito Obrigado! 
Compartilho aqui meus dados para que em caso de dúvida 

ou necessidade entre em contato: 
  
Divulgador Gilson Costanzo Jr. 
Coordenador regional da Missão Sagrada 
Celular: 19-8148-0072 
e-mail: gilson@agildata.com.br 
skype: gilsoncostanzo 
 

Caravanas 
 
Caros amigos Fraternos, 
Hoje tenho a honra de me dirigir aos Senhores através 

do nosso Informativo para falar sobre Caravanas, quando fui 
convidado para essa função, pensei em diversas situações 
para que possamos nos ajudar durante os eventos da 
Fraternidade ao longo do ano, porém estaremos com maiores 
detalhes nas próximas edições. 

Entretanto para escrever esse artigo e para planejar com 
grande empenho novas situações para 2013, pesquisei o que 
significa a palavra CARAVANA e percebi a ligação dessa 
palavra com UNIÃO, então resolvi mediante a essa pequena 
descoberta pedir aos senhores que se unam a mim nessa 
função e a toda diretoria da Federação Fraternidade para 
que possamos fazer a diferença, não com o objetivo de que 
sejamos somente a maior Federação do Mundo, mais que 
sejamos a mais UNIDA, a mais ocupada com o próximo e a 
mais solidária. 

Vamos divulgar e intensificar nosso Amor para esse 
ensinamento e levá-los ao maior número de pessoas possíveis. 

E para isso, conto com a colaboração de todos e sei que 
iremos progredir juntos para que o sucesso seja fruto de 
nossa dedicação. 

MUITO OBRIGADO, 
 
Divulgador Cleber Roberto Susi 
Coordenador regional de Caravanas 
crsusi@singer.com.br 
 

Aos Presidentes de Associação Local 
<< continuação do número anterior >> 

 
“E JESUS CHOROU” 
 
Seja em relação aos dirigentes ou qualquer outra pessoa, se 
você notar defeito grave, trate-os como se lidasse com um 
doente. Você agrediria um doente? Você criticaria 
cruelmente um enfermo? Creio que jamais faria isso. Em 
relação aos doentes, devemos manifestar profundo 
sentimento de compaixão e amor. Compaixão é o sentimento 
que em nós despertar o desejo de aliviar o sofrimento do 
próximo. No caso em questão, é o desejo de ajudar os 
dirigentes da organização em seus trabalhos a fim de 
diminuir-lhe o peso dos trabalhos e dos problemas. Amor é o 
sentimento que proporciona conforto aos que sofrem. Onde 
há antagonismo entre os dirigentes e os seguidores não 
há religião nem fé em Deus. 

Os que sofrem e os que carregam fardos pesados são todos 
“doentes”. O que fez Jesus em relação aos doentes? Na 
Bíblia está escrito que “Jesus chorou”. Manifestou-se nele o 
sentimento de compaixão e amor. Em seguida, Jesus 
fortaleceu a fé, orando: “Pai graças te dou porque me 
ouviste”. E finalmente, não considerando Lázaro como morto 
e sim adormecido, chamou-o em voz alta: “Lázaro, vem para 
fora”. E imediatamente Lázaro levantou-se, curado. Nós 
também devemos mentalizar em relação aos dirigentes: “A 
Imagem Verdadeira deles não está morta; apenas 
adormecida. São filhos de Deus maravilhosos. Já são 
perfeitos”. 
<< Continua no próximo número >>> 
 

( Fonte: Apostila para Presidentes de Associação Local, Pág 6 ) 
 

Formação de Líderes 
 

 No próximo dia 18 de Novembro de 2012, teremos a 
realização do 2º TREINAMENTO PARA FORMAÇÃO DE 
LÍDERES de 2012, na Sub-Sede da Seicho-No-Ie do Brasil 
em São Paulo. 
 Sob a orientação do Preletor Sinji Takahashi, da Sede 
Internacional e como convidado especial o preletor Luiz 
Hideo Tamaru, Presidente Nacional da Fraternidade, e ainda 
a participação especial de Gentil Chuji Nishika, professor de 
gestão estratégica de negócios do MBA ITA-ESPM. 
 Contamos com a dedicação dos presidentes em organizar 
os interessados e informam nossa federação do números 
antecipado de participantes. 
 Muito obrigado. 
 

SEICHO-NO-IE na Internet 
 

Seicho-No-Ie do Brasil: www.sni.org.br 
Regional SP-Campinas: www.snispcampinas.org.br 

 
ORAÇÃO 

 
Para iluminar a humanidade 

 
Pela paz da humanidade, mentalize: 

O Amor de Deus flui para o meu interior e preenche todo o 
meu ser, que neste momento resplandece intensamente e 

propaga vibração de Amor a toda a humanidade, 
abençoando-a. 

do Livro Minhas 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. Marcelo da 

Silva, Prel. Carlos Heikô Kuniyoshi, Div. Cleber Roberto Susi, Div. 
Gilson Costanzo Jr., Muito obrigado ! 
 

Leia e divulgue o Jornal do Fraterno ! 


