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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, 
 

 F E L I Z      2 0 1 3 ! 
  
 ORAÇÃO PARA AGRADECER A NOVA VIDA 
 Eis que desponta um novo dia! Quanta alegria! Quanta graça divina! 
 Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do Universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia 
viver um minuto sequer, se não também seja houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de 
Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Neste início de ano novo, agradeço a proteção que recebi até 
agora e, desejando que neste ano seja abundante a Sua proteção, prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e 
alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. 
 (A Verdade em Orações, pg. 17) 
  
 Queridos amigos Presidentes e Dirigentes da Federação Fraternidade, é com o coração repleto de amor e esperança que eu 
desejo a todos os senhores e seus familiares, um ano repleto de realizações, e que nós juntos, imbuídos de um só proposito 
possamos atingir todos os nossos objetivos espirituais, familiares e profissionais. 
 Neste ano que se inicia, espero contar com todos os senhores para conseguirmos este proposito, pois são vocês Presidentes, 
dentro de suas Als. Que fazem este movimento crescer a cada dia, e a nossa diretoria esta a disposição dos senhores para 
qualquer situação. 
 TENHAM TODOS UM MARAVILHOSO ANO 
 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 
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 

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:  
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 Nossa primeira reunião de Presidentes de 2013 será 
no dia 02/02/2013 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 Dezembro. Desejamos vida 
longa, muita saúde, paz e prosperidade para nossos amigos: 
01/12 – Roberto Marques Borges ( Indaiatuba ) 
08/12 – Fernando Duzo ( Itapira ) 
15/12 - Pedro Célio Ribeiro Martins ( Águas de Lindóia ) 
21/12 – Geraldo Malaquias ( Campinas ) 
30/12 – José Carlos Gonçalves ( Campinas ) 

 
Divulgadores 

 
Senhores divulgadores da Regional SP-Campinas, 

reverencias, muito obrigado. 
É com muita alegria que começamos mais um ano repleto 

de paz, harmonia, saúde e prosperidade. 
Convido todos os senhores a participar de nossos 

Encontros de Divulgadores que é realizado paralelamente a 
reunião de presidentes, e durante estes encontros estamos 
estudando o Manual do Divulgador. 

Algumas vezes, somos nomeados a um cargo mas, não 
sabemos bem qual e a nossa função dentro deste, e no caso 
dos divulgadores não é diferente. 

Eu, por experiência própria, quando fui nomeado 
divulgador, não sabia o quanto era importante a minha 
função. Pensando nisso, conto com a presença de todos os 
divulgadores para estudarmos juntos o Manual do Divulgador 
para conhecermos mais e percebermos qual a importância do 
divulgador não só dentro da AL, como também, dentro do 
contexto organizacional regional. Desde já, agradeço a todos 
pelo sucesso de nosso encontro.  

Muito obrigado. 
Preletor Marcelo da Silva. 
Coordenador regional dos Divulgadores 
marceloseicho@hotmail.com 
 

Divulgação de Livros e Revistas 
 
Quaisquer dúvidas sobre divulgação das revistas 

sagradas e livros sagrados pode ser direcionadas a nosso 
coordenador regional, 

Muito obrigado. 
Preletor Carlos Heikô Kuniyoshi 
Coordenador regional de divulgação de livros e revistas 
chkuniyoshi@hotmail.com 
 

Reunião de Estudos Específicos para Homens 
 
Reverências 
Muito Obrigado! 
Queridos Presidentes Feliz Ano Novo.  
Começa um Novo Ano, com ele as nossas esperanças se 

renovam, novos planos estão agitando nossos pensamentos. 
Quero parabenizar a Todos os Presidentes, Vices e membros 
da diretoria da Fraternidade. 

Para este Ano proponho estudar o Livro Saúde e 
Prosperidade, sendo assim proponho que a nossa reunião de 
Janeiro tenha os seguintes temas: Caminho para alcançar a 
Provisão Infinita e Assim se forma o Nosso destino. E a 
reunião de Fevereiro com os Temas: Evoque a “Força 
infinita” interior e Riqueza que flui do mundo da Imagem 
Verdadeira 

No meu projeto prosperidade coloquei e afirmo a todos 
que é a realização de reunião de Estudos Específicos para 
Homens em Todas as Associações em 2013, para que isto 
seja concretizado conto com todos os Presidentes da 
Fraternidade, para que este projeto concretize-se com toda 
a certeza. Porque ele já está concretizado. Muito Obrigado! 

Para os Presidentes que queiram começar as reuniões 
favor entrar em contato comigo que iremos providenciar 
tudo o que for necessário. 

Lembro também que o propósito de nossas reuniões não é 
mais um dia para ouvir palestra, mais sim discutir o tema em 
grupo, dar relatos de experiência, trocas de experiência de 
vida, conversa amiga entre os participantes. Com esta 
reunião queremos unir mais ainda os laços da Fraternidade. E 
assim estimular os homens a encontrar o seu caminho 
espiritual. 

Temos que entender que a Matéria não é tudo, 
conhecemos muitas pessoas que tem de tudo o que 
gostaríamos de ter mais mesmo assim não são felizes. 
Precisamos mostrar o outro lado da vida o lado Espiritual da 
vida. Mostrar a estas pessoas que a felicidade não se deve 
ser conquistada mais sim dada. Ela não esta num lugar 
distante, mais ela esta dentro de nós. Quero que todos vocês 
entendam a nossa missão, e pararmos de sermos egoístas de 
não falar com nossos amigos a respeito deste maravilhoso 
Ensinamento, vamos todos distribuir as Revistas da Seicho-
No-Ie, não importa a pessoa, o credo, a cor, nível de 
conhecimento. Vamos fazer a nossa parte. 

“Associação Fraternidade Guiando os Homens em Novos 
Caminhos de Luz” 

Muito Obrigado! 
Divulgador Rafael Horie 
Coordenador regional da Reunião de Estudos Específicos 

para Homens  
rafhorie@dglnet.com.br 

 
Secretaria 

 
Reverencias, 
Muito Obrigado! 
Queridos Presidentes, gostaria que todos os Senhores 

enviassem os Relatórios Mensais da Fraternidade 
diretamente para mim (Núcleo ou Associação Local), 
pessoalmente ou preferencial pelo e-mail. 

Para os que não têm os arquivos em Excel, ou que tenha 
alguma dificuldade em preencher favor entrar em contato 
comigo, que ajudarei com muito prazer. 

Qualquer dúvida que os senhores tiverem de preencher 
os relatórios, também estou à disposição para resolver 
qualquer dúvida quanto ao preenchimento correto. 

Lembro que estes relatórios serão sintetizados e 
enviados a Sede. Por este motivo eles são tão importantes. A 
melhor maneira que temos para realizar nossos Seminários, 
Conferências e outros eventos da Regional, é baseada nos 
números apresentados nos relatórios. 
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Para o Secretário da Associação Local que desejar 
poderá ir a nossas reuniões de presidentes e lá podemos 
destinar uma sala só para que possamos esclarecer todas as 
dúvidas, para isto basta informar na recepção a sua 
necessidade. 

A Regional SP-Campinas esta a disposição dos Senhores 
para ajudar no que for preciso 

Também gostaria de lembrar a todos que irão aos 
Seminários da Academia, para enviar e-mail com os dados e 
quantidade de pessoas que irão, para que a Academia possa 
se programar internamente, principalmente aos que irão de 
carro. Para os que irão de excursão verificar quem é o 
coordenador e dar a lista com certa antecedência para que o 
mesmo seja encaminhado a Academia. 

Os Seminários são muito importantes para os Adeptos, 
divulgadores e preletores, mais o mais importante é a 
organização. Então se tiver qualquer dúvida de como se 
dirigir a Academia ou precisar de uma ajuda de custo 
converse com a gente. Sempre teremos a resposta para 
todas as suas dúvidas. 

Lembrando que pessoas acima de 70 anos pagam meia 
estadia. Então programa-se. Verifique na sua Associação 
Local, qual é o maior interesse de seus adeptos. E vamos aos 
Seminários da Academia. 

À 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 
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 >> 

 
LIDERANÇA 

Para o perfeito funcionamento de uma Associação Local, 
é necessário que se forme uma Diretoria, atuante, com 
pessoas dedicadas, alegres, felizes, dispostas a levar a luz 
da Verdade a um número cada vez maior de pessoas. 

Esta Diretoria deverá ser formada com: 
- Um Presidente 
- Vários Vice-Presidentes 
- Coordenadores de Departamentos 
- Um Promotor Assistente da Missão Sagrada 

 
FUNÇÃO DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO LOCAL/ 
DIRETORIA/ COORDENADORIAS 

Os encargos do Presidente da Associação local podem ser 
resumidos nos seguintes pontos: 

- Coordenar a organização da Associação Local 
- Dar a diretriz do movimento 
Considerando os itens a seguir, analisemos a respeito dos 

encargos do Presidente da Associação Local para exercer a 
capacidade de liderança no que concerne aos deveres 
básicos. 

- Escolher e nomear sua diretoria e coordenadores de 
departamentos 

- Realizar reuniões mensais da diretoria 
- Decidir as diretrizes básicas para a consecução das 

metas 
- Cuidar da unificação de pensamento e harmonização dos 

dirigentes e todos os associados nas atividades da 
Associação Local. 

 
Exteriorizar a capacidade dos dirigentes e de cada 

membro da Associação Local é convergi-las ao objetivo da 
Associação Local que é importante para elevar o 
desempenho. Mas, para isso, é fundamental atribuir aos 
dirigentes e aos associados, funções condizentes com suas 
aptidões e fazê-los conscientizar da importância do papel de 
cada um. 

Por mais eminentes que sejam os membros 
individualmente, se houver pontos falhos no sendo coletivo 
referente à consecução da meta comum da Associação Local. 
É evidente que se verificará queda na eficácia. 

O segredo da administração da Associação Local está em 
eliminar a timidez das pessoas e fazê-las se integrar à 
equipe. O presidente da Associação Local precisa estar 
sempre atento para que os Coordenadores de 
Departamentos e os Associados, sendo conhecedores dos 
objetivos da Associação Local, possam atuar com bastante 
alegria, envoltos por caloroso amor e luminosa atmosfera. 

O mundo da Imagem Verdadeira ou o “Reino de Deus” é 
um mundo harmonioso que tem Deus como núcleo central. 
Tudo parte de Deus e volta a Deus. Todas as coisas são 
manifestações da Idéias de Deus e recebem a Vida de Deus. 
E todas as criações de Deus no Mundo da Imagem 
verdadeira (IDÉIAS) possuem esta mesma estrutura básica: 
a centralizada. É por isso que todos os organismos 
existentes no mundo fenomênico, que são projeções dos 
respectivos “originais” (IDÉIAS) do mundo da Imagem 
Verdadeira, são centralizadas, é a projeção da IDÉIA da 
flor, centralizada, que existe no Mundo da Imagem 
Verdadeira. Não foram as pétalas que se agrupam pela sua 
própria vontade. 

A Convergência ao centro é a IDÉIA, é a verdade em 
conformidade com a qual o Reino de Deus ou o Mundo da 
Imagem Verdadeira esta harmoniosamente organizado e 
centralizado, tendo Deus como Centro. E todas as coisas 
criadas por Deus obedecem a essa mesma estrutura básica. 
A convergência ao Centro é o princípio que rege todas as 
coisas do Universo. Quando aplicado na família, manifesta-se 
como união dos familiares em torno do chefe da família, com 
base no respeito e amor. Quando aplicado numa organização, 
manifesta-se como união de seus membros em trono do 
Líder, com base no respeito e no amor. É essa a vontade de 
Deus. 
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- Colaborar e executar o plano anual das atividades a 
serem realizadas na Associação Local, baseando-se nas 
metas estabelecidas pela Federação. 

- Obedecer fielmente às diretrizes básicas da Sede 
Central. 

- Trabalhar no sentido de cumprir as metas da 
Associação local, a saber: 

a) Aumento do quadro de associados do sexo masculino; 
b) Aumento de contribuintes da Missão Sagrada; 
c) Aumento da Divulgação das Revistas; 
d) Aumento do número de participantes nas Reuniões 

Semanais; 
e) Implantação de reuniões de estudos; 
f) Aumento do número de participantes nas reuniões de 

estudos especificas para Homens; 
g) Realização de Seminários na sua Associação Local, 

visando atrair pessoas pela primeira vez; 
h) Realização de divulgação de revistas Casa X Casa; 
i) Realização de Visita de Benção. 
 
- Criar e formar dirigentes, divulgadores e preparar 

candidatos a futuros presidentes, fazendo rodízio de 
trabalho para que todos os associados aprendam a executar 
todas as tarefas da Associação Local. O presidente de 
Associação Local, assim como, os demais colaboradores 
devem executar suas respectivas tarefas sem apegar-se a 
nenhum cargo ou função. 

- Preencher mensalmente o Relatório da Associação Local 
e encaminhá-lo ao Presidente da Federação a que pertence. 

- Manter um arquivo com fichas “atualizadas” de seus 
auxiliares diretos, bem como dos divulgadores, Associados, 
membros da Missão Sagrada, etc. 

- Ser pontual, chegar na Associação Local pelo menos um 
hora antes do início das reuniões. 

- Deve fazer a Meditação Shinsokan, a leitura da Sutra 
Sagrada, a leitura de livros e revistas sagradas, todos os 
dias sem falta, podendo ser individualmente ou prática 
coletiva. 

- Deve participar dos Cursos da Sede central, da Regional 
e das Academias de Treinamentos Espiritual, sempre que 
indicado. 

- manter sempre o espírito de renovação e de 
atualizações; (sistemas de administração e finanças, 
telefones celular, conhecimento de informática, instalação 
de computador na Associação Local, etc..), sempre que puder. 
 
<< Continua no próximo número >>> 
 
( Fonte: Apostila para Presidentes de Associação Local, Pág 6,7 ) 

 
Escalas para Associações Locais 

 
 No ano de 2013 as Escalas de Preletores para 
Associações Locais será toda enviada via e-mail. 
 Foram geradas e enviadas as escalas de 01/01/2013 a 
28/02/2013 para todas as ALs, bem como os temas de 
palestras para todo o ano de 2013. 
 Fique atento e confirme o cadastro de seu e-mail e se 
seu vice-presidente em nosso sistema para garantir o 
recebimento de suas escalas de maneira rápida e limpa. 
 Quaisquer dúvidas podem ser verificadas com o 
coordenador regional das escalas para a Fraternidade, 

Preletor José Victor Rodrigues Junior no e-mail 
victorrodriguesjr@gmail.com 
 Muito obrigado. 
 

SEICHO-NO-IE na TV 
 
Continue assistindo ao Programa, todos os dias, 

acessando: www.youtube.com/seichonoiebrasil 
Nossos sites importantes são: 
www.sni.org.br 
www.snispcampinas.org.br 
 

ORAÇÃO 
 

Para relacionar-se bem com todos  
 

O essencial, acima de tudo, é saber que este mundo foi 
criado por Deus e que Ele é o Pai de todas as criaturas; que 
todas as criaturas são irmãs entre si; que desde o princípio 

todos querem bem uns aos outros, sem discórdias nem 
sentimentos negativos tais como ódio, rancor etc. e que, 

portanto, não há o que “perdoar ou não perdoar”. 
Se no aspecto fenomênico há “pessoas a quem devemos 

perdoar”, isso significa que mentalmente estamos admitindo 
a existência do mal e negando que todas as criaturas de 

Deus são “personificação do Bem, do Belo e da Verdade”, e 
tal atitude mental impedirá que a nossa vida se torne radiosa 
e feliz. Portanto, se nas profundezas da mente existir, por 
pouco que seja, o reconhecimento da existência do mal e a 

negação da excelência da criação de Deus, é preciso 
purificar a mente o quanto antes possível, eliminando tais 
pensamentos negativos. Para isso, devemos mentalizar: 

  
Relaciono-me harmoniosamente com 

todas as pessoas, 
todos os seres viventes e todas as coisas. 
Já não tenho mais necessidade de perdoar, 

pois compreendi que desde o princípio 
estou em paz e harmonia com tudo e com todos, 

e que sou um com todas as criaturas. 
O Amor de Deus preenche o Universo, 

está presente em toda parte, 
envolve-me, impulsiona-me e flui dentro de mim, 

sendo impossível afastar-me desse Amor. 
Obrigado, Deus! Obrigado! 

  
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 ! 


