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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 grande alegria que podemos dizer que fechamos nosso ano com “Chaves de Ouro”, pois construímos durante 2012 algo 
de grande valor que renderá muitos lucros de felicidades no próximo ano. 
 Foi um ano de grande dedicação de muitos, onde conquistamos grandes marcos: 
 - No seminário do Sucesso de Ibiúna com participação de nossos fraternos nos 2 eventos deste ano; 
 - No seminário do Sucesso Regional chegando a 165 participantes; 
 Isso e muito mais é motivo de grande felicidade para todos que se dedicaram para que estes objetivos espirituais se 
concretizassem. Parabéns a todos. 
 Não nos esqueçamos que as Associações Locais, que juntos guiamos conforme as diretrizes da Seicho-No-Ie do Brasil, são a 
base do movimento no Brasil, e o nosso trabalho feito aqui é permite a sustentação e ampliação do movimento, ficando claro que 
nossos pensamentos e atitudes enquanto dirigentes darão os resultados disso. 
 O Preletor Yoshio Mukai, em seu livro Amor e Dedicação a um Ideal,  pág. 16 e 17 comenta sobre o início das atuais 
Associações Locais, e naquela época na colônia de Japoneses onde ele morava, existente na cidade de Vera Cruz, vieram os 
professores Shiguekazu Saito e Daijiro Matsuda, onde após a visita deles se organizaram reuniões de adultos e crianças e após a 
regularidade das reuniões, o pai do Prel. Yoshio Mukai, Shukichi Mukai comunicou em carta ao mestre Masaharu Taniguchi, o qual 
respondeu dando reconhecimento como Associação Local, porém o certificado de reconhecimento não chegou pois eclodia a 2ª 
Guerra Mundial. Mas o ideal não foi interrompido mesmo fazendo reuniões do Seicho-No-Ie no meio da madrugada, e após grandes 
distúrbios, na década de 1950 tudo foi se normalizando e as reuniões da Seicho-No-Ie voltaram a ser abertas a todos. Durante 
este período tumultuado muitas reuniões foram sufocadas outros continuaram secretamente, mas a Verdade venceu e continuou na 
herança que temos hoje. Este é um exemplo de grande valor. 
 Este ano se fecha também com mudanças, e entre elas a saída do cargo de Supervisor Doutrinário para América-Latina, 
Ibéria e Angola do Preletor, e nosso professor, Yoshio Mukai. Que deixa o cargo no final do ano, mas nunca deixará de ser 
exemplo para aqueles que realmente erguem a bandeira da Seicho-No-Ie, nem nos privará de sua presença nas atividades da 
Seicho-No-Ie. 
 Muito obrigado Preletor Yoshio Mukai, e receba todas as honras dos Presidentes da Associação Fraternidade da Regional 
SP-Campinas, através destas singelas palavras postadas aqui neste jornal. Muito, muito obrigado, pelo seu Amor e Dedicação a um 
Ideal. Frente a isso nós vemos que ainda temos muito que caminham e nos doar. Muito Obrigado. 
 
 TENHAM TODOS UM MARAVILHOSO FINAL DE ANO COM SUAS FAMÍLIAS ! 
 RECONCILIEM-SE COM TODAS AS COISAS DO CÉU E DA TERRA ! 
 MINHAS REVERÊNCIAS 
 MUITO OBRIGADO, 
 Que Deus ilumine a todos ! 
 Preletor Sérgio Valter Pelarin, 
 Presidente da Federação Fraternidade da Regional SP-Campinas. 

 

Agenda do Fraterno 2013 
12/01 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. 
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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 

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 primeira reunião de Presidentes de 2013 será 
no dia 12/01/2013 às 8:30h na Regional SP-Campinas. 
 Tragam seus dirigentes e divulgadores para participar 
conosco, e trabalharmos para a felicidade do próximo. 
 

Parabéns para vocês! 
 

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

03/11 – Ismael Artoni ( Indaiatuba ) 
04/11 - Alex Rodrigues Diogo ( Campinas ) 
11/11 - José Maria Marconi ( Itapira ) 
23/11 - Jair Baptista de Souza ( Amparo ) 
25/11 – José Victor Rodrigues Junior ( Campinas ) 
25/11 - Jairo Borges da Silva ( Valinhos ) 
27/11 - Francisco Wagner Rodrigues ( Nova Odessa ) 
29/11 – Renato Zeidan ( Campinas ) 
 

Divulgadores 
 
Caros amigos divulgadores da Regional SP/Campinas, 

reverências, muito obrigado. 
Mais um ano chega ao fim. 
A chegada do final do ano é uma boa oportunidade para 

fazermos um balanço a respeito de nossas vidas. 
No que precisamos nos aprimorar ainda mais? 
Essa é uma boa pergunta. O fato é que, 

independentemente de qualquer balanço que seja feito, o que 
passou, passou. 

Só tenho que agradecer aos senhores pelo empenho que 
foi despendido durante todo esse ano. 

Vivam o dia de hoje como se fosse o primeiro e o último 
ao mesmo tempo, sempre com a mente alegre e feliz.  

Jesus Cristo já dizia: "A cada dia basta o seu cuidado".  
Continuo contando com os senhores no ano de 2013.  
Participem de nossos Encontro de Divulgadores 

realizados todos os primeiros sábados, paralelamente à 
reunião de presidentes. 

Peguem uma "carona" com o seu presidente de Al e 
venham.  

SUCESSO a todos e um feliz 2013. 
 
Preletor Marcelo da Silva. 
Coordenador regional dos Divulgadores 
marceloseicho@hotmail.com 
 

Divulgação de Livros e Revistas 
 
Bom dia, muito obrigado. 
A natureza sagrada do ser humano. 
Se pretendermos fazer uma descrição fiel da natureza 

sagrada do ser humano, teremos de falar de todos os 
atributos de Deus. 

De todos os homens nascidos neste mundo, Jesus Cristo 
foi o "ser humano mais semelhante a Deus" e também "o 
Deus mais semelhante ao ser humano". Ele é, pois, o exemplo 
típico que testifica a Verdade de que o ser humano é dotado 
de natureza divina. 

Deus é amor, é Verdade, é Vida, é Energia, é Sabedoria, é 
Espírito. E o ser humano herdou do Pai todos esses 
atributos. O homem foi criado à imagem de Deus e, 
recebendo o sopro de Vida, tornou-se alma vivente. Portanto, 
para nos aprimorarmos ao máximo de modo a alcançar o 
sublime estado espiritual atingido por Jesus e tornarmo-nos 
capazes de dominar todas as condições materiais, basta 
conscientizarmo-nos da natureza sagrada que recebemos de 
Deus e passarmos a exteriorizar a nossa força interior ( do 
livro Comande sua Vida com Poder da Mente pág. 62 ). 

E graças a mais este livro escrito pelo mestre Masaharu 
Taniguchi podemos conscientizar cada vez mais quem somos 
e para que viemos. 

Não deixem de divulgarem livros e revistas que 
representam os templos da Seicho-No-Ie. 

Um grande abraço desejando aos senhores cada vez mais 
que manifestem Deus em suas vidas. 

Até o mês que vem. 
 
Carlos Heikô Kuniyoshi 
Coordenador regional de divulgação de livros e revistas 
chkuniyoshi@hotmail.com 
 

Reunião de Estudos Específicos para Homens 
 
Reverências 
Muito Obrigado! 
 
Senhores Presidentes, quero parabenizar a todos pelo 

curso de Formação de Lideres, sei que todos nós 
apreendemos novamente. 

Para o mês de Dezembro não temos nenhum tema pré-
definido, sugiro fazermos uma revisão de tudo o que 
estudamos neste ano, e também podemos fazer o projeto 
prosperidade 2013, onde consiste em escrever num papel 
tudo o que deseja realizar em 2013. Para o mês de Janeiro, 
poderemos estudar o livro “Todos podem ter sucesso”. 

Quero agradecer ao apoio que recebi de todas as 
Associações locais que estão fazendo reuniões de Estudos 
Específicos para Homens, sei que esta reunião só 
acrescentou mais recursos aos Homens de decisão. A Todos 
Muito Obrigado! 
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As Associações que ainda não começaram as reuniões 
favor entrar em contato para que possamos em 2013 
começar as Reuniões. Sei que como aconteceu com as outras 
Associações, esta reunião só vem iluminar as nossas mentes 
com novas idéias e clarear a escuridão que paira sobre alguns 
homens. Devemos sempre ter a firme convicção que “Sou 
Filho de Deus” e “tudo posso”. 

Onde as barreiras parecerem grandes, sempre 
poderemos contar com a ajuda de nossos amigos e de nossa 
força de vontade interior para que possamos ultrapassá-las é 
principalmente apreender com este obstáculos. Temos que 
ver os obstáculos como oportunidade de crescimento. 

A Todos Boas Festas, Feliz Natal é um Maravilhoso, 
Prospero Ano Novo. 

 
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: 
 
 
Departamento de Relatórios 
 
Reverencias  
Muito Obrigado! 
 
Hoje iremos entender o Relatório Especial 
 
Regional Código 
    

Preencher – SP-Campinas – Código 010 
 
Orientador 
  

Preletor que realizou a Palestra 
 
Eventos 
  X Reunião Especial para Homens   Conferência para Homens   Seminário Geral 

Marcar com X o evento correspondente 
 
Data do Evento 
  

Data que foi realizado o Evento 
 
Endereço do Evento Nº 
    

Colocar o Endereço que foi realizado o evento, se foi na 
Associação Local, favor colocar o nome da Associação Local. 
(Estou recebendo diversos relatórios que não esta 
preenchido, assim não estou conseguindo identificar a 
Associação) 
 
Divulgação:        
Revistas Sagradas   Forma Humana    

Missão Sagrada   Gratidão R$    
         

Anotar as divulgações realizadas no evento 
    
  Qtde. 1ª Vez 
Participantes Homens:     
 Mulheres:     
Total de Participantes:           -              -    

Anotar o numero de pessoas que participarão Total e 
quantos vieram pela 1ª vez (estes estão na contagem total) 
 
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 
 
Quaisquer dúvidas podem ser direcionadas para o 

coordenador de Missão Sagrada da Associação Fraternidade 
da Regional SP-Campinas. 

Muito obrigado, 
  
Divulgador Gilson Costanzo Jr. 
Coordenador regional da Missão Sagrada 
Celular: 19-8148-0072 
e-mail: gilson@agildata.com.br 
skype: gilsoncostanzo 
 

Caravanas 
 
Quaisquer dúvidas podem ser direcionadas para o 

coordenador de Caravanas da Associação Fraternidade da 
Regional SP-Campinas. 

Muito obrigado, 
 
Divulgador Cleber Roberto Susi 
Coordenador regional de Caravanas 
crsusi@singer.com.br 
 

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

 
AO PARTIPAR DE UMA REUNIÃO DA DIRETORIA 
 

Em qualquer organização ou entidade, os membros da 
diretoria, ao participarem de reuniões, não devem falar com 
espírito agressivo, atacando os defeitos dos outros, como 
tentassem derrotar um partido adversário. 

Devem expor opiniões construtivas com espírito de 
harmonia e benevolência. 

Se a reunião não for conduzida de maneira unir e a 
vivificar todos os participantes, não se poderá esperar bons 
resultados. 

Quando as pessoas discutem em tom agressivo, o 
resultado é sempre negativo. Naturalmente, nem todos 
possuem a mesma opinião, mas as opiniões devem ser ditas 
com espírito pacífico, harmonioso e cheio de amor.  
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Abandonando a intenção de derrotar as opiniões alheias, 
a animosidade contra os que têm opiniões contrárias, enfim, 
todos os sentimentos hostis e agressivos, e conduzindo a 
reunião com pensamentos construtivos, sintonizados com a 
Sabedoria de Deus, todos terão boas idéias no decorrer da 
reunião. 

Todas as coisas boas nascem da harmonia. Não se deve 
esquecer de por em pratica o que ensina a Revelação Divina. 
“Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da Terra”. 
 
CRITICAS MALDOSAS SÃO ROUBOS, ESCÁRNIOS 
SÃO ASSASSINATOS 
 

Gardener Hunting disse: “Quem faz críticas maldosas de 
outrem está cometendo um crime, roubando-lhe o prestígio.  

Quem escarnece de alguém está cometendo assassinato, 
aniquilando o sentimento de respeito dos demais.  

Não pense que roubar se limita a usurpar objetos do 
outro”.  

Se, ao tecermos comentários de outras pessoas, só as 
elogiarmos, este mundo será um verdadeiro paraíso.  

Se as reuniões da Seicho-No-Ie estiverem 
enfraquecendo gradativamente, a causa está no fato de se 
reunirem sempre as mesmas pessoas que, cansados, passam a 
tecer comentários alheios.  

Em vez disso, faça comentários sobre Deus. 
 
 
 
PRIMEIRAMENTE, RECONCILIAR-SE CONSIGO 
MESMO 
 

Mesmo que esteja manifestada uma situação de 
desarmonia na nossa organização, no nosso lar ou no nosso 
relacionamento com os outros, poderemos restabelecer 
milagrosamente a harmonia se abençoando a nossa 
organização agradecendo aos seus dirigentes e membros, 
abençoarmos o nosso lar agradecendo a cada um dos 
familiares, abençoarmos durante a Meditação Shinsokan a 
pessoa com quem estamos em atrito e lhe enviarmos 
pensamentos de reconciliação, benevolência, gratidão e amor. 

Mesmo quando a causa da desarmonia parece estar no 
ambiente ou nos outros, ela está na verdade, dentro da nossa 
mente.  

Muitas vezes a causa oculta dos conflitos e da 
desarmonia é a raiva que a pessoa tem de si próprio.  

Devemos abençoar a nós mesmos e reconciliar-mos 
conosco praticando a Meditação Shinsokan mais 
frequentemente. 
 
<< Continua no próximo número >>> 
 

( Fonte: Apostila para Presidentes de Associação Local, Pág 6,7 ) 
 

Seminário de Natal 
 

 No próximo dia 15 de Dezembro de 2012, teremos a 
realização do SEMINÁRIO DE NATAL de 2012, na Regional 
SP-Campinas da Seicho-No-Ie. 
 Sob a orientação do Preletor Yoshio Mukai, da Sede 
Internacional e do Preletor Tomohico Ota. Com início as 
13:00h. 
 Venham para que possamos agradecer  

 Muito obrigado. 
 

SEICHO-NO-IE na TV 
 
Em virtude de redefinição de programação de TV, a 

partir do dia 10/11/12 o PROGRAMA SNI na TV não será 
exibido nas seguintes emissoras: 

Band Santos, Band Rio, Band Minas, Band Campinas, 
Band Brasília 

Porém, a boa Notícia é: a partir de 26/11/12 o programa 
SEICHO-NO-IE NA TV será exibido em uma nova emissora: 
REDE BRASIL DE TELEVISÃO. 

 
Todas as segundas e quartas das 07:30h às 08:00h. 
 
Acompanhe também o programa no site: www.rbtv.com.br 
 
Continue assistindo ao Programa, todos os dias, 

acessando: www.youtube.com/seichonoiebrasil 
 
Muito Obrigado! 
 

ORAÇÃO 
 

Para remover obstáculos 
 

No mundo criado por Deus não existem obstáculos 
irremovíveis. Se nos encontramos numa situação 

aparentemente sem saída, é porque nossa mente não está 
sintonizada com Deus. Oremos da seguinte forma: 

 
Deus é o todo de tudo, 

Deus é harmonia e perfeição. 
Logo, as situações de desarmonia 
não são existências verdadeiras. 
Assim como a névoa se dissipa 

diante do Sol da manhã, 
esta desarmonia aparente desaparecerá 

diante da Luz de Deus. 
Por isso estou tranqüilo. 

Sou filho de Deus! 
Ser filho de Deus é ser totalmente livre! 

Logo, não existe obstáculo algum diante de mim! 
 

Sou totalmente livre! 
 

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, Muito obrigado ! 
 

Leia e divulgue o Jornal do Fraterno ! 


