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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, 
 "Creio que os senhores conheçam o relógio do sol, que registra as horas do dia enquanto brilha o sol  ? Devemos agir da 
mesma forma, registrando apenas fatos alegres e felizes. Assim é o relógio do sol. Devemos viver em todas as ocasiões com a 
mente realmente alegre e feliz, e não ter pensamentos sombrios e desagradáveis." 
 ( Masaharu Taniguchi, do Livro: Vida Vigorosa, pag. 73). 
 Este é o primeiro trecho de livro que publiquei em nosso Jornal do Fraterno, e o assunto continua válido e por isso agradeço 
a todos os senhores pelo maravilhoso trabalho e dedicação feito por todos que crescem cada vez mais nosso movimento de 
iluminação da Humanidade. 
 Lembro aos senhores presidentes que no próximo dia 24/03 teremos na Sub-Sede em São Paulo o nosso Treinamento para 
Líderes da Seicho-No-Ie, e além da presença de todos os senhores, peço que levem também sua diretoria e divulgadores, pois este 
evento é destinado a nós que estamos à frente de trabalhos para nossa federação Fraternidade junto a Seicho-No-Ie. 
 Estamos entregando na reunião de hoje a todos os Srs. presidentes as metas de participação no nosso Seminário do 
Sucesso 2013, que ocorrerá nos dias 15 e 16 de Junho, na Academia de Treinamento Espiritual em Ibiúna/SP. Neste evento peço 
que todos nós visualizemos todos os participantes de nossas reuniões alegres, felizes e indo em direção a este evento com grande 
entusiasmo. Aproveitem os próximos meses de Março a Maio e agendem conosco uma palestra denominada “Rumo ao Sucesso” em 
suas ALs onde preletores da nossa diretoria regional irão fazer uma maravilhosa palestra sobre prosperidade e ajudar na 
motivação dos seus adeptos na participação deste Seminário especial da Fraternidade. 
 Agradeço todo empenho e amor de todos os senhores que de dedicam a salvar as pessoas antes mesmo de salvarem a si 
próprios. 
 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 2013 
24/03 Curso para Formação de Líderes 2013, na Regional 

Sub-Sede em São Paulo, sob a orientação de Luiz 
Hideo Tamaru, Manoel Silvino Nunes de Souza, 
Arnaldo Alves da Silva, com a participação especial 
de Plinio Yoshio Suguinoshita e Neide Gouveia 
Atensio. 

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 SEMINÁRIO DA FAMÍLIA, na Regional SP-
Campinas 

08/06 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 

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 04/04/2013 às 8:30h na Regional SP-Campinas. 
 Tragam seus dirigentes e divulgadores para participar 
conosco, e trabalharmos para a felicidade do próximo. 
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Parabéns para vocês! 
 

Parabéns aos presidentes, dirigentes e divulgadores que 
comemoraram seu aniversário em Fevereiro. Desejamos vida 
longa, muita saúde, paz e prosperidade para nossos amigos: 
01/02 – Marcelo Gonçalves de Lima ( Campinas )  
08/02 – Denis Paulo Tordin ( Valinhos )  
10/02 – Carlos Heiko Kuniyoshi ( Campinas )  
15/02 – Antonio Fernando Conceição ( Piracicaba )  
19/02 – Roberto Ramos Galucio ( Americana )  
21/02 – Ivan Galter Barbosa ( Americana )  
25/02 – Renato Muccillo ( Campinas )  
25/02 - Kleber Viana Kugelmeir ( Itú )  
28/02 - Marcelo da Silva ( Campinas ) 
 

Divulgadores 
 
Caros amigos divulgadores da Seicho-No-Ie, da Regional 

SP/Campinas, 
Reverências, muito obrigado. 
Mais uma vez venho, através de nosso Jornal do 

Fraterno, agradecer a dedicação de todos os senhores 
dentro de nosso sagrado Ensinamento. 

Especialmente, agradeço a todos os divulgadores que 
mensalmente enviam seus relatórios de divulgador. Aos que 
ainda não enviam, peço a gentileza de mandarem pelo seu 
presidente o relatório para ser entregue na reunião de 
presidentes. 

Estamos chegando em junho. 
Vamos nos preparar para o Seminário do Sucesso que 

será realizado dias 15 e 16 de junho na Academia de 
Treinamento Espiritual de Ibiúna. 

Contamos com a presença de todos. 
Muito obrigado. 
SUCESSO!!! 
Preletor Marcelo da Silva. 
Coordenador regional dos Divulgadores 
marceloseicho@hotmail.com 
 

Divulgação de Livros e Revistas 
 
Bom dia, muito obrigado. 
Hoje vamos falar com que objetivo de divulgarmos 

revistas: 
"O nosso objetivo é salvar a humanidade ! 
Aumentar a vendagem da revista é apenas um dos meios 

para realizar esse ideal. Pensar exclusivamente em aumento 
de vendas, como se fossem um entregador de jornal, não 
traz alegria. 

Se não orientarmos os leitores para se tornarem os 
eleitos da realização do ideal, eles não sentem alegria. Eles 
desistem porque não sentem alegria. 

Somente quando as pessoas que recebem a revista 
passarem a sentir satisfação por terem se tornado os eleitos 
que salvam a humanidade, deixará de haver desistência, 
porque, ao surgir em toda parte pessoas salvas, a alegria se 
torna contínua e ninguém pensa em desistir, por outro lado, a 
pessoa que é salva pela revista passa a sentir emoção e 
começa a transmitir consecutivamente a outras.” 

( Taniguchi, Masaharu; Imagem Verdadeira e Fenômeno, 
3a edição. Página 96. ) 

Quantos aos livros as pessoas se interessarão mais por 
eles, visto que nas revistas existem apenas alguns trechos 
selecionados. 

Divulguem livros em suas ALs, eles representam o 
santuário da Seicho-No-Ie, sendo esta a forma mais fiel de 
transmitir o ensinamento. 

Muito obrigado pela atenção e até o mês que vem. 
Preletor Carlos Heikô Kuniyoshi 
Coordenador regional de divulgação de livros e revistas 
chkuniyoshi@hotmail.com 
 

Reunião de Estudos Específicos para Homens 
 
Reverências, 
Muito Obrigado! 
Para o mês de Março iremos estudar os capítulos: 

“Melhoremos nosso destino com a Gratidão” e “Caso do 
dedo que voltou a se dobrar”, e para o mês de Abril iremos 
estudar os capítulos “Para conseguir riqueza, em primeiro 
lugar capture o espírito da riqueza” e “Do culto à pobreza 
ao estado Espiritual de Provisão Infinita”, todos estão no 
Livro Saúde e Prosperidade. 

Quero também lembrar os senhores que no dia 
24/03/2013 Teremos Curso para formação de Líderes na 
Sub-Sede em São Paulo. Lembramos que este curso é muito 
bom para os dirigentes da Associação Fraternidade, lá 
também podemos tirar duvidas das normas e regras que 
temos que ter em nossa Associação Local. 

E também vocês devem se programar para os dias 15 e 16 
de Maio, pois teremos o Seminário do Sucesso só para 
Homens na Academia de Ibiúna. 

Gostaria de agradecer a todos os Presidentes que estão 
fazendo reunião de Estudos Específicos para Homens, e já 
agradecer a todos os presidentes por quererem fazer a 
reunião. Esta reunião de Estudos Específicos para Homens, 
tem um único objetivo, fazer com que os homens também 
possam ter o conhecimento espiritual, e não só ficar apegado 
a matéria. Esta reunião tem como objetivo principal fazer 
com que os participantes interajam entre si, fazendo relatos 
e contando como superaram suas dificuldades. Isto servirá 
de apoio para os que estão neste momento tendo 
dificuldades de enxergar sua verdadeira Imagem. 

Para nós não importa se a reunião irá ter 3 ou 5 pessoas, 
o mais importante e persistirem nas reuniões, porque já 
vimos diversos casos de Fraternos que tendo ido a esta 
reunião, conseguiram se desabafar e com isto conseguiu ver 
sua Imagem Verdadeira. 

“Como o homem é o centro da família, ele não pode 
demonstrar sua fraqueza para sua família e por este motivo 
ele fica conturbado com os seus problemas e da sua família, 
isto vai se tornando um grande problema, que pode ter um 
resultado que não agrade a sociedade. Precisamos iluminar 
estes homens, mostrar alternativas e desarmar esta bomba.” 

Associação Fraternidade guiando os Homens em novos 
caminhos de Luz. 

Divulgador Rafael Horie 
Coordenador regional da Reunião de Estudos Específicos 

para Homens  
rafhorie@dglnet.com.br 

 
Secretaria 

 
Reverencias, 
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Muito Obrigado! 
 
Queridos Presidentes, 
Este ano de 2013 gostaria de receber os relatórios 

mensais de todas as Associações Locais da Fraternidade, 
mesmo aquelas que são Núcleos. 

Porque este relatório é tão importante ? Vamos 
entender: 

- Ele é enviado todo mês para a Sede da Seicho-No-Ie 
- Com este relatório é possível analisar como estão as 

Associações Locais 
- Suas Costas de Revistas 
- Informações referentes a Missão Sagrada 
- Frequência das atividades e Reuniões 
O mais importante é que com os relatórios sabemos que 

temos dirigentes empenhados em divulgar este maravilhoso 
ensinamento. 

Sem os relatórios não sabemos nem se a Associação esta 
ativa. 

Sendo assim peço aos senhores que conversem com sua 
diretoria e me encaminhem os relatórios todos os meses, 
sem falta. 

Qualquer dúvida que os senhores tiverem no 
preenchimento podem me perguntar ficarei muito agradecido 
em poder ajudá-los 

Desde já agradeço pelo Amor e dedicação que cada um de 
vocês dá a este maravilhoso ensinamento. 

Muito Obrigado! 
Divulgador Rafael Horie 
Secretário regional da Fraternidade 
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 
 
TREINAMENTOS 

Srs. Presidentes, 
Em nossa reunião de Presidentes de Março o treinamento 

para Presidentes e Dirigentes de nossa Regional teve o tema: 
- Coordenação de Caravanas 
- Montagem de Caravanas 
Fique atento aos próximos treinamentos que ocorrerão 

em todas as reuniões de 2013. 

 
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. 
 

Escalas para Associações Locais 
 

 Lembramos que a partir de Janeiro de 2013 todas as 
Escalas de Preletores para Associações Locais serão 
enviadas via e-mail. 
 Foram enviadas as escalas de 01/03/2013 a 31/05/2013 
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. 
 

Artigo para Leitura 
 

Face a face ou Facebook, conheça o Ensinamento que 
ilumina o cotidiano 

 
 Reverências! Muito Obrigada!  
 Aos estimados Internautas que nos visitam e a toda a 
“família Seicho-No-Ie”, minha mais grata saudação.  
Meu especial “olá!” aos mais de 40 mil amigos e fãs que nos 
acompanham via Facebook. Quero aqui agradecer aos 
milhares de posts e de “curtir” em nossas redes sociais. 
Muito Obrigada!  
 Já podemos constatar, na SEICHO-NO-IE DO BRASIL 
(SNI/BR), que, apesar de nova, a cultura midiática contribui 
para o aprofundamento de nossa religiosidade e 
espiritualidade.  
 Isso é possível graças a uma tradição de várias décadas 
de atividades presenciais (e por meio dos vários meios de 
comunicação de cada época), em que o Movimento atua na 
busca por revelar o “nobre espírito”, o filho de Deus que 
existe dentro de cada pessoa.  
 Via Facebook ou face a face, na Seicho-No-Ie não se 
ensina “fórmulas engenhosas” para melhorar de vida, mas a 
Sabedoria necessária para decidir o próprio futuro, e 
também o da sociedade.  
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 Um exemplo é o Estágio para Formação e Capacitação de 
Líderes da Associação dos Jovens da SNI/BR, que ocorre de 
8 a 27 de janeiro de 2013, em São Paulo-SP. São 46 
participantes previamente indicados, vindos de 35 sedes 
regionais de todo o Brasil.  
 Desde 2008, quando ganhou nova e ainda mais bem-
sucedida roupagem, o estágio passou a reunir turmas nas 
férias escolares do início e do meio do ano. Apesar de serem 
abertas apenas 30 vagas, o aumento da procura fez com que 
a Associação dos Jovens da SNI/BR conciliasse esforços 
para comportar mais participantes a cada edição.  
 No convívio das atividades que incluem seminários de 
treinamento espiritual, aulas sobre práticas da Seicho-No-
Ie e de como se aprimorarem enquanto líderes, no 
Movimento e em suas vidas pessoais, é contagiante a alegria 
dos jovens enquanto obtêm despertares a partir de cada 
atividade cotidiana. É a religiosidade “plena” do “Aqui e 
Agora”.  
 Não se trata de algo novo. É notório que boa parte dos 
ensinamentos de Jesus Cristo, por exemplo, eram de 
parábolas do mundo rural em que vivia, ou seja, “revelava” 
Deus naquilo que ainda não havia sido percebido na 
experiência normal, no cotidiano da Galileia ou de Jerusalém.  
 O Professor Masaharu Taniguchi (1893-1985), fundador 
da Seicho-No-Ie, traduziu em palavras atuais, em seus 
livros, muitos deles Best Sellers mundiais e traduzidos para 
vários idiomas, a Sabedoria de Deus que podemos 
reconhecer na vida simples que levamos.  
 Por isso, seja pessoalmente ou via redes sociais, ou 
entrando em nosso site e clicando no ícone Fale Conosco, fica 
o convite para você conhecer mais de perto a força do 
Ensinamento “Homem Filho de Deus” que celebra, enaltece e 
salva vidas!  
 Novas Reverências, Muito Obrigada! 
 
Preletora Marie Murakami 
Diretora Presidente da SEICHO-NO-IE DO BRASIL 
 ( fonte: web-site da Sede Central www.sni.org.br ) 
 

Treinamento para Líderes na Sub-Sede 
 

Srs. Presidentes, no próximo dia 24/03 será realizado na 
sub-sede da Seicho-No-Ie em São Paulo o Treinamento para 
Líderes. 

Sob a orientação dos preletores: Luiz Hideo Tamaru, 
Manoel Silvino Nunes de Souza e Arnaldo Alves da Silva, 
contando ainda com os convidados especiais: Preletor Plinio 
Yoshio Suguinoshita e da Divulgadora Neide Gouveia Atensio. 

O Treinamento, que é específico para homens, ocorrerá 
das 8:00h as 16:30h e tem o valor de R$ 25,00 incluindo 
almoço e cafés. 

Organize-se com seus dirigentes e procure ALs próximas 
para se unir e juntos participarem deste evento. 

Muito Obrigado. 
 

Conferência para Divulgadores em 08/06 
 

Srs. Presidentes, no próximo dia 08/06, a partir das 
8:30h, na regional SP-Campinas, será realizada a Conferência 
Especial para Divulgadores da Fraternidade. 

O objetivo desta conferência é o de alinharmos o 
pensamento e o trabalho de todos os divulgadores da 

Fraternidade no crescimento das atividades de suas AL e no 
auxílio de seus presidentes. 

Pedimos que os Srs. Presidentes informem seus 
divulgadores que a presença é obrigatória e contará no 
futuro para nossa organização. 

Em breve informaremos maiores detalhes, mas o aviso a 
todos os divulgadores da Fraternidade já deve ser feito 
para que os mesmos se agendem em participar. 

Esta conferência será orientada por preletores da Sede 
Central com um conteúdo todo especial aos senhores. 

Quaisquer dúvidas podem ser direcionadas para o 
preletor Marcelo da Silva, no email 
marceloseicho@hotmail.com 

Muito obrigado. 
 

Sub-regional Limeira 
 

Srs. Presidentes das ALs da Sub-Regional Limeira, 
avisamos a todos os dirigentes que as próximas reuniões de 
04/05 e 08/06 serão feitas na Regional SP-Campinas, das 
8:30h as 12:00h junto com todos os nossos colegas. 

Muito obrigado. 
 

ORAÇÃO 
 

Oração por segurança e prosperidade 
 

Você precisa abandonar a preocupação e o medo. Se não o 
consegue, é porque se esqueceu do Todo-Poderoso, que é 
Deus. Este Ser grandioso é que age através de você. Por 
isso, tenha a inabalável convicção de que somente coisas 
boas acontecerão para você. Não se esqueça de que está sob 
a proteção de Deus! Você é filho de Deus! Deus, que é seu 
Pai, alegra-Se em ver o filho feliz. Mentalize do seguinte 
modo: 

 
Protegido por Deus, sou sempre saudável; 

Protegido por Deus, sou sempre feliz; 
Protegido por Deus, sou sempre próspero; 
Protegido por Deus, estou sempre seguro; 
A Sabedoria de Deus sempre me orienta 

em direção à segurança e à prosperidade; 
 

( 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 ! 
www.sni.org.br 

www.snispcampinas.org.br 
www.youtube.com/seichonoiebrasil 

 


