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Jornal do Fraterno 
Edição Espec ia l  No. 50 

As s o c i a ç ã o  F r a t e r n i d a d e :  G u i a n d o  o s  H omen s  em  N o v o s  C am i n h o s  d e  LUZ  
O  J o r n a l  d a s  B o a s  N o t í c i a s  p a r a  o s  F r a t e r n o s  d a  R e g i o n a l  S P -C amp i n a s  

Ano 5, Edição no.50, 02 de Fevereiro de 2013  -  Responsável: Prel. Sérgio Valter Pelarin 
Redação: Equipe Fraternidade da Regional SP-Campinas                                  www.snispcampinas.org.br 

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, 
 “Manter a paz e a serenidade mental, é o segredo para realizar tudo. Devemos nos sentar em silencio e mentalizar que 
somos filhos de Deus, que a Imagem Verdadeira  criada por DEUS é perfeita. Seja qual for a situação, não devemos proceder 
como um pássaro que caiu na armadilha e que bate desesperadamente as asas. Devemos concentrar toda nossa atenção em DEUS, 
na perfeição da Imagem Verdadeira, e assim treinar habitualmente a nossa mente para ser capaz de contemplar com serenidade a 
perfeição de tudo que existe verdadeiramente.” 
 (reconstruindo a vida humana, pg. 181 – Masaharu Tanigushi) 
 O SEGREDO PARA SERENAR A MENTE ESTÁ EM AGRADECER A TUDO, COM UM SINCERO “MUITO  OBRIGADO”. 
 AO AGADECER TODOS OS FATOS, PESSOAS, COISAS E SINTOMAS, A PAZ VOLTARÁ A SUA MENTE. 
 Queridos presidentes, agora o nosso próximo evento é o curso de formação de lideres no dia 24 de Março de 2013 na Sub-
Sede, com os Preletores: LUIZ HIDEO TAMARU, MANUEL SILVINO NUNES DE SOUZA, ARNALDO ALVES DA SILVA e 
PLINIO YOSHIO SUGUINOSHITA, estamos contando com a colaboração e divulgação dos senhores para que possamos levar o 
maior numero de pessoas, 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. 
 
Mensagem Especial enviada pelo Preletor LUIZ HIDEO TAMARU, Presidente Nacional da Federação das Associações 
Fraternidade, em celebração de nossa 50ª edição: 
 Reverências, muito obrigado. 
 Caro leitor, no ensejo da 50ª edição do Jornal do Fraterno da Regional SP – Campinas, eu parabenizo esta Regional, pelos 
benefícios deste veículo de informação. 
 Desde a sua primeira edição tenho sido contemplado com um exemplar, pois sempre acompanho e admiro o carinho e o amor 
desta equipe maravilhosa, que divulga e informa todos os eventos e atividades da Regional SP – Campinas e as demais atividades da 
Seicho–No–Ie do Brasil, além das mensagens doutrinárias, iniciativas como esta, é que coloca à Regional SP–Campinas como uma 
das mais estruturadas em todos os aspectos cumprindo com muita eficácia a divulgação do Movimento de Iluminação da 
Humanidade e com certeza será um exemplo a ser seguida por outras Regionais.   
 Rogando a Deus que abençoe com amor e sabedoria esta equipe maravilhosa e todos os líderes da Regional SP – Campinas, 
reitero-me respeito e admiração. 
 Que Deus os abençoe. 
 Reverências, muito obrigado. 

 
 Luiz Hideo Tamaru 
 
Mensagem Especial enviada pelo Preletor Plinio Yoshio Suguinoshita, Idealizador e primeiro Editor do Jornal do Fraterno, 
em celebração de nossa 50ª edição: 
 Queridos fraternos da Regional SP-Campinas, 
 É com alegria que fui lembrado de que esta já é a edição de número  50 do Jornal do Fraterno. 
 Graças ao entusiasmado apoio do Preletor José Carlos Gonçalves, então presidente regional da Associação Fraternidade,  do 
Preletor Shigueo Teranisi, Supervisor Administrativo e Doutrinário de nossa Regional, e de todos os colegas membros da diretoria 
da Federação Fraternidade, pudemos iniciar a publicação de nosso informativo.   
 Ao longo das 50 edições mensais, elaboradas e publicadas ininterruptamente desde o seu início, o Jornal do Fraterno contou 
com a colaboração de inúmeros colegas que se dedicaram a escrever sobre variados assuntos da organização Fraternidade.   
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 Inspirados pelo ensinamento transmitido pelo mestre Masaharu Taniguchi e movidos pelo grandioso desejo de ampliar a 
divulgação de nosso movimento, nossos amigos revelaram-se maravilhosos redatores. Muito obrigado! 
 Nossos queridos Presidentes e membros da diretoria de Associações Locais sempre nos apoiaram, divulgando o Jornal do 
Fraterno em suas Associações, levando a mensagem mensal de nossos presidentes, Preletor Jose Carlos Gonçalves e Preletor 
Sérgio Valter Pelarin a todas as lideranças. Muito obrigado ! 
 Agradecemos ao Preletor José Victor Rodrigues Jr. e toda a sua equipe de colaboradores, pelo amor e dedicação à 
publicação mensal de nosso informativo. 
 Desejo que todos continuem colaborando na redação e divulgação do Jornal do Fraterno, para que tenhamos um crescente 
quadro de líderes da Associação Fraternidade engrandecendo cada vez mais o Movimento Internacional de Paz pela Fé.       
 Muito obrigado! 
 Plinio Yoshio Suguinoshita 
 

 

Agenda do Fraterno 2013 
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. 

14/09 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 02/03/2013 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 Janeiro. Desejamos vida 
longa, muita saúde, paz e prosperidade para nossos amigos: 
05/01 – Wagner Antonio de Moura ( Itú ) 
10/01 – Laércio Luiz Louro ( Jundiaí ) 
22/01 – Lourival Francisco ( Mogi-Mirim ) 
27/01 – Ademir Rovaron ( Indaiatuba ) 
 

Divulgadores 
 
Caros amigos divulgadores da Regional SP/Campinas, 
Reverências, muito obrigado. 
Mais uma vez estamos nos encontrando em mais uma 

matéria do nosso Jornal da Fraternidade. 
E com muita alegria que chegamos na nossa edição de 

numero 50. Desde o inicio viemos nos comunicando através 
desse veículo de comunicação, sempre agradecendo pelo 
trabalho realizado e sempre convidando para nossas 
atividades. 

Nessa edição não será diferente! 
Estamos mais uma vez convidando os senhores a 

participar de nossas atividades que são específicas para 
divulgadores, realizadas paralelamente a reunião de 
presidentes nos primeiros sábados e agradecer, mais uma 
vez, pelo amor abnegado que os senhores despendem nesse 
nosso Sagrado Movimento de Iluminação da Humanidade.  

Nós, membros da diretoria da Federação Fraternidade 
desejamos a todos os senhores muito sucesso e paz. 

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

Divulgação de Livros e Revistas 
 
Bom dia, muito obrigado. 
Hoje vamos ler um pequeno trecho do livro A Verdade da 

Vida volume 40, capítulo 7 com o tema "Sentir gratidão de 
modo natural e dócil": 
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“...é o segredo para iluminar o lar e conseguir felicidade 
na vida. Se surgem problemas na vida de uma pessoa, 
significa que ela não entendeu o real sentido da gratidão. Se 
uma moça se casa e encontra problemas, certamente a causa 
é a falta de "sentir gratidão a tudo de modo natural e dócil". 
A doença também é fruto de atrito ou constrangimento 
mental que a pessoa acaba gerando por não entender o 
significado e a  importância do espírito de gratidão. 

No cristianismo, consta na Bíblia um versículo destinado 
aos que sofrem. São palavras de Jesus ditas no Sermão da 
Montanha: 

"Bem aventurados os que choram porque serão 
consolados". 

Creio que isso significa o seguinte: "Agradecendo aos 
sofrimentos, aceitando-os de modo natural e dócil, nascerá a 
verdadeira felicidade". 

Dizer "aceitar com naturalidade" soa algo extremamente 
simples, mas, analisando essa frase a fundo, ela encerra um 
significado muito profundo...” 

E com mais esse trecho, aprendamos a agradecer cada 
vez mais para manifestar cada vez mais a nossa verdadeira 
imagem. 

Agradeço ao Mestre por nos deixar todo esse 
conhecimento através dos livros. 

Não percamos mais uma só oportunidade de divulgarmos  
mais livros e revistas da Seicho-No-Ie, que são os 
verdadeiros templos da Verdade. 

Muito obrigado e até o mês que vem. 
Deus abençoe a cada um dos senhores e todos os seus 

familiares. 
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  
Para o mês de Fevereiro iremos estudar Evoque a “Força 

infinita” interior e Riqueza que flui do mundo da Imagem 
Verdadeira e no Mês de Março iremos estudar Melhoremos 
nosso destino com a Gratidão e Caso do dedo que voltou a 
se dobrar. Todos os títulos do Livro Saúde e Prosperidade 

Também quero lembrar a todos que no dia 24/03/2013 
teremos o Curso Formação de Lideres na Sub-Sede, favor 
verificar com os seus divulgadores e adeptos quem irá a este 
curso para que possamos passar os números para a sub-sede. 

Gostaria de pedir as Associações que ainda não fazem 
reuniões de Estudos Específicos para Homens, para analisar 
com muito carinho, a possibilidade de realizar esta 
importante reunião. Porque é importante ? Esta prevista no 
Regulamento Interno da Associação Fraternidade da Seicho-
No-Ie Art. 36º “A Associação Local da Fraternidade deve 
dispor de pelo menos um local para reunião dos adeptos 
masculinos, que será a base de suas atividades para alcançar 
o objetivo, visando fortalecer a união dos associados 
baseado no amor ao próximo.” 

Já comentei em edições anteriores, não importa o 
numero de adeptos que irão aparecer nestas reuniões. Para 
este ano estou fazendo o estudo do Livro Saúde e 
Prosperidade, porque este tipo de reunião não precisa de um 

Preletor para orientar a reunião, os divulgadores poderão 
fazer este estudo juntos. 

Assim criando laços entre os fraternos. O foco de nossa 
Reunião não está apenas nas palestras, e sim no desejo de 
criar uma reunião onde os fraternos possam interagir entre 
si, é em muitos casos solucionando problemas de alguns 
adeptos e divulgadores, porque nestas reuniões são falados 
vários relatos de vida. E com isto as pessoas se 
conscientizam da verdade Homem filho de Deus. 

Então estenda este convite aos seus amigos, mesmo que 
não frequente a Associação Local, convide amigos de 
trabalho, convide seus parentes. 

Temos que divulgar este ensinamento a todos. 
Mande convites para os maridos das Pombas Brancas. 
Lembro a todos que o meu objetivo deste ano e ter 

Reuniões em todas as Associações e eu vou realizar este 
objetivo com toda a certeza. 

“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! 
A Preletora Nair Silvestre pediu para avisar a todas as 

pessoas que irão para Seminários nas Academias, sozinhas ou 
que não irão com as caravanas, que avisem a academia de 
Ibiúna de sua ida para que eles possam saber quantas 
pessoas irão aos Seminários e assim poder acomodá-los 
confortavelmente. Lembrando para informar: nome, sexo, 
idade, Associação Local e se precisa de alguma necessidade 
especial. 

 Para os coordenadores de Caravanas favor enviar e-mail 
para a academia com toda a relação das pessoas que irão. 

Em breve estaremos disponibilizando a lista do 0800 da 
TV para todas as Associações locais. 

Com esta lista vocês poderão verificar as pessoas que na 
sua cidade tem interesse em conhecer a Seicho-No-Ie, 
algumas das pessoas na listagem podem estar já 
frequentando alguma Associação, por isto verifiquem antes 
de enviar cartas para elas. 

A todos Muito Obrigado! 
Divulgador Rafael Horie 
Secretário regional da Fraternidade 
rafhorie@hotmail.com 
 

Missão Sagrada 
 
Reverências, Muito Obrigado! 
Caros Presidentes e Dirigentes, 
Com muita alegria me dirijo a você PANS, Presidentes 

das Associações, Coordenadores de Núcleos, Preletores, 
Divulgadores e Adeptos com a proposta de aprimorar nossos 
conhecimentos sobre a Missão Sagrada. 

 Como já é de nosso conhecimento o Mestre Masaharu 
Taniguchi nos legou as Sutras escritas sob inspiração e em 
especial a Sutra em Louvor aos Apóstolos da Missão 
Sagrada, para que recebêssemos as bênçãos e proteção do 
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Deus do Universo, com a finalidade primordial de iluminar a 
Humanidade prospectando os ensinamentos ao maior número 
de pessoas. 

 Em nosso estudo vamos nos aprofundar na parte 
doutrinária conhecendo a origem da Sutra, falaremos sobre 
os Apóstolos, motivos para consagração dos registros 
Espirituais, qual a nossa missão, significado Espiritual e 
desejo de oferecer a contribuição da Missão sagrada. 

Vamos dar início pela Origem da Sutra em Louvor aos 
Apóstolos da Missão Sagrada. 

Masaharu Taniguchi nos conta que através de uma 
solicitação feita a ele na ocasião de consagrar os registros 
espirituais dos membros da Missão Sagrada, foi quando 
começou a escrever a Sutra, através da inspiração a 
denominada “Louvor aos Apóstolos da Missão Sagrada”. 

Masaharu Taniguchi explicou que ao terminar o conteúdo 
da Sutra ficou surpreso com conteúdo extremamente 
primoroso que foram fluindo através dos ideogramas 
(palavras escritas através de desenhos efetuadas com pincel 
e tinta nanquim). Observou o Mestre que não costumava usar 
aqueles ideogramas, pois, lhe eram totalmente 
desconhecidos. 

Explicou que sucessivamente aflorava ideogramas difíceis 
e primorosos, não sabendo dizer quando tinha aprendido, 
portanto, esse foi o motivo absoluto que lhe deu a certeza 
que recebeu por inspiração divina o conteúdo da Sutra. 

O IDOGRAMA não é palavra, cada ideograma representa 
uma ideia. 

A Sutra foi escrita com fim de reverenciar as almas dos 
senhores como apóstolos da Missão Sagrada, evocando a 
perfeição da Imagem Verdadeira de cada um, com a 
finalidade de fazê-los alcançar rapidamente a iluminação de 
Buda. 

Explicou ainda, que não foi escrita em forma de versos, 
mas que todo seu conteúdo está redigido em forma ritmada 
e fluente. Essas palavras (Ideogramas) como “derramando 
vossa benção”, “permiti que os benefícios dessa força 
atinjam todos os cantos do Universo” eram ideogramas que 
nunca conheceu. 

Exemplos que o Mestre apontou foram os ideogramas 
“mirin”; “mi” significa preencher, cobrir o Universo; “rin” 
parece ser o ideograma que representa as finas linhas 
verticais e horizontais de um tecido. “Mirin”, portanto, 
parece ter o significado de preencher todo o Universo tal 
com linhas estendidas vertical e horizontalmente. 

Até breve. Nos encontraremos com a sequencia do 
estudo. 

Divulgador Gilson Costanzo Jr. 
Coordenador regional da Missão Sagrada 
e-mail: gilson@agildata.com.br 
 

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 
 

TREINAMENTOS 
Srs. Presidentes, 
Em nossa reunião de Presidentes de Fevereiro demos 

inícios aos treinamento para Presidentes, Divulgadores e 
Dirigentes de nossa Regional tratando dos temas: 

- Recepção 
- Apresentação 
- Palavras de Abertura 
Fique atento aos próximos treinamentos que ocorrerão 

em todas as reuniões de 2013. 
 

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 
 

Oração por “luz mental” 
 

Sou filho de Deus. 
Deus é Luz que desfaz as trevas da mente. 
Sou filho de Deus, portanto, filho da Luz. 

Mantendo sempre a mente iluminada, expulso as trevas. 
Porque sou filho de Deus,  

filho da Luz o local que estiver se tornará iluminado. 
Muito obrigado. 

 
Do livro: Masaharu Taniguchi, do Livro Juvenil de orações  

 
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. Gilson Constanzo Jr., Prel. 
Plinio Yoshio Sughinoshita, Prel. Luiz Hideo Tamaru, Muito obrigado ! 
 

Leia e divulgue o Jornal do Fraterno ! 


