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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, 
 
 ESTA É A NOSSA MISSÃO 
 
 Os senhores são os elementos que receberam de DEUS a tarefa de reunir as pessoas escolhidas que estão espalhadas 
neste mundo desde o extremo do céu até o extremo da terra e, de maneira alguma, não foi para alcançar a felicidade de um único 
ser ou de uma família que entram em contato com a Seicho-No-Ie. 
 O “local” vivenciado pelo individuo, é justamente o ambiente ideal que lhe foi atribuído afim de difundir a Seicho-No-Ie.  
 Este primeiro lugar é o Lar. Se este Lar não se transformou para o melhor, os ensinamentos da Seicho-No-Ie também não 
serão considerados bons. 
 (Livro: O que deve fazer o dedicado a iluminação, páginas 19 e 21) 
 
 Vejam o tamanho da nossa responsabilidade, mas nós aprendemos que quando fazemos tudo com muito AMOR e 
DEDICAÇÂO, tudo fica mais fácil e conseguimos realizar as nossas obrigações sem nenhum problema.  
 Queridos presidentes, agora temos várias atividades para trabalharmos, são elas o Seminário de Esperança e Fé na 
Regional, o curso de Divulgadores e o Seminário do Sucesso em Ibiúna, mas o mais importante agora é a FESTIVIDADE DO 
SANTUÁRIO HOOZO, no dia 14 de abril, e estamos contando com a colaboração e divulgação dos senhores para que possamos 
levar o maior número de pessoas a todos estes importantes eventos, 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 2013 
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 
23/05 Conferência para Casais, na Regional SP-Campinas, 

às 20h. 
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 22/07 SEMINÁRIO DO LIVRO, em toda a 

Regional SP-Campinas, sob orientação do Prel. Ênio 
Maçaki Hara, entre outros 

 

21/07 SEMINÁRIO DO SUCESSO DE LIMEIRA ( SUB-
REGIONAL ) 2013, na Sub-Regional de Limeira, das 
14h às 17h30. 

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 

27/09 JANTAR ESPECIAL, na Regional SP-Campinas, com 
o Preletor Raines Pierre Leite, às 20h, Convites a 
Venda em Breve 

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. 
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 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 Março. Desejamos vida 
longa, muita saúde, paz e prosperidade para nossos amigos: 
01/03 - Jeferson da Silva ( Itú ) 
06/03 - Aparecido Donizet Franchetto ( Campinas ) 
11/03 - Duilio Gonçalves de Santana ( Piracicaba ) 
15/03 – Wilson Cezar Guirado ( Valinhos ) 
22/03 - Odair José Carlos Mosca ( Valinhos ) 
30/03 - Hideki Wada ( Campinas ) 
 

Divulgadores 
 
Caros amigos divulgadores da Regional SP/Campinas, 

reverências, muito obrigado. 
No livro A Verdade da Vida vol. 21, página 49 2ª edição 

está escrito: "Tudo que ocorre no mundo material é 
primeiramente formado no mundo mental e depois projetado 
no mundo visível". 

Assim sendo, convido a todos para visualizarem a si 
mesmos participando de nossas atividades de divulgadores.  

Teremos um maravilhoso Encontro de Divulgadores que 
será realizado no dia 8 de junho na Regional SP/Campinas.  

Logo em seguida, nos dias 15 e 16 de junho teremos o 
Seminário do Sucesso na Academia de Treinamento 
Espiritual de Ibiúna (estudo só para homens). 

Antes, porem, teremos outra atividade que será o 
Encontro de Divulgadores também em Ibiúna nos dias 25 e 
26 de Maio.  

Pelo visto, temos muitas atividades. Isso demonstra que 
somos pessoas maravilhosas que foram escolhidas por Deus 
para desenvolver um papel muito importante na face da 
Terra que é “ajudarmos ao próximo” e, antes de tudo, 
despertarmos cada vez mais a capacidade infinita que temos 
dentro de nos. 

Desde já agradeço a participação de todos. 
Muito obrigado e SUCESSO a todos!!!! 
prel. Marcelo da Silva 
Coordenador regional dos Divulgadores 
marceloseicho@hotmail.com 
 

Divulgação de Livros e Revistas 
 
Bom dia, muito obrigado. 
“O mais responsável dos divulgadores de nosso 

ensinamento é o Preletor e o método mais eficaz de 
divulgação ainda é a palavra escrita. 

Assim sendo, as revistas da Seicho-No-Ie são as 
principais ferramentas de divulgação e o Preletor deve ser o 
primeiro a querer divulgar a sua cota pessoal. 

Deus apenas exige sinceridade, isto é, muita seriedade 
em tudo que fizermos. Diante da "devoção", qualquer pessoa 
perceberá claramente se está sendo sincero ou se está 
apenas enganando a si mesmo. 

Para isso, Deus exige "devoção". Em outras palavras, ele 
exige o pagamento do valor correspondente. Mesmo este 
livro, se alguém propuser a lê-lo contanto que seja de graça, 
de nada lhe adiantará, pois não o lerá com sinceridade, e 

pouco será o seu proveito, uma vez que não existe nele o 
sentimento de devoção. 

Quando falta seriedade e devoção, não se consegue 
comungar com Deus.” 

(TANIGUCHI, Masaharu; A Verdade da Vida - Vol 1, 10ª 
ed.p.170). 

Divulguem com dedicação total e o espírito de Deus se 
manifestará. 

Deus abençoe a todos senhores e todos seus familiares. 
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! 
Queridos Presidentes, 
Gostaria de agradecer a cada um de vocês, pelo 

desempenho em mandar as suas diretorias para o Curso 
Formação de Lideres na sub-sede. Com certeza aprendemos 
muito com os nossos Palestrantes. 

Para o mês de Abril iremos estudar os temas “Para 
conseguir riqueza, em primeiro lugar capture o espírito da 
riqueza” e “Do culto à pobreza ao estado Espiritual de 
Provisão Infinita” e no mês de maio os temas “Como superar 
os próprios defeitos” e “Para acabar com o complexo de 
inferioridade”. 

Também queria lembrar do Seminário do Sucesso 2013 
na Academia de Ibiúna que irá ser realizado nos dias 15 e 16 
de junho de 2013. Sei que os senhores estão ansiosos por 
esta data, o Seminário do Sucesso só para Homens e um 
momento que temos para podermos refletir sobre nossa 
vida, ouvindo palestras e fazendo praticas. E para os 
casados, sentir um pouco de saudade da esposa amada. 

Gostaria que vocês pensassem um pouco sobre o 
Seminário de Casais será realizado nos dias 21 e 22 de 
Outubro de 2013 na Academia de Ibiúna, é um seminário 
para a renovação dos laços matrimoniais, converse com sua 
esposa e convide-a para este maravilhoso seminário, são dias 
inesquecíveis que o casal irá viver. O investimento de R$ 
260,00 será pouco para o retorno que ele trará para o casal. 

Nosso Seminário do Sucesso da Regional será no dia 
10/08/2013 preparem-se porque estamos preparando a 
programação e queremos a ajuda de cada um de vocês para 
abrilhantar ainda mais este seminário. 

Quero agradecer a Associação de Itu pelas reuniões de 
Estudos Específicos para Homens. E também a todas as 
outras que neste mês de abril tomaram a decisão de começar 
as reuniões. 

O Homem na sociedade é uma peça fundamental para o 
equilíbrio da sociedade, sendo assim precisa fazer 
manutenções para que esta peça não se desgaste 
prejudicando as demais. 

“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 
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Reverências, Muito Obrigado! 
Senhores Presidentes, 
Gostaria de pedir a atenção ao preenchimento dos 

relatórios mensais, se vocês estão tendo alguma dificuldade 
de preencher os relatórios, por favor entrem em contato 
comigo pois estarei a disposição para esclarecer qualquer 
dúvida. 

O relatório mensal e uma das formas que temos para 
verificar como esta a situação de sua Associação Local, 
sendo assim material indispensável. 

Peço aos os senhores que enviem os relatórios para 
preenchermos nosso relatório sintético da regional com o 
máximo de dados possível, e a Sede Central possa ver com 
exatidão nossos trabalhos de divulgação. 

Agradeço muito a todas as Associações que estão 
entregando pontualmente seus relatórios. 

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

Atividades para Casais 
 
“Não basta o casal se amar. É preciso aprender como 

amar, como apoiar um ao outro, como se harmonizar e como 
manter a alegria diária.”  

(Do livro Amor Conjugal, Seicho Taniguchi, Prefácio). 
 
Gostaria de agradecer a oportunidade de junto com os 

senhores promovermos a harmonia e fortalecimento de lares 
por toda a nossa Regional. Nossa missão é Grandiosa e 
somente através do esforço e colaboração mútuos é que 
poderemos proporcionar maior alegria à inúmeras famílias.  

Em especial, agradeço ao amor das Associações de 
Valinhos, que já realiza toda terceira quinta-feira do mês 
reuniões para casais, ao núcleo de Itapira que está 
organizando sua primeira conferência no próximo dia 15 de 
Abril e à Fraternidade Central que já tem agendada sua 
terceira conferência para casais para o dia 23 de Maio. 

Nos colocamos à disposição dos senhores para também 
organizarmos e realizarmos reuniões, ou ainda, promovermos 
um evento específico para casais na sua Associação Local.  

Muito Obrigado a cada um dos senhores por nos 
ajudarem a tornar a SEICHO-NO-IE do Brasil uma 
referência para toda a sociedade em matéria de Harmonia 
Conjugal. 

Um Abraço,  
Preletor Henrique Rochetti (19 9288-0758) 
Coordenador Regional de Casais pela Fraternidade 
henrique_rochetti@yahoo.com.br 
 

Caravanas 
 
Reverencias 
Muito Obrigado! 
 Porque ter um coordenador de Caravanas? Ou porque 

fazer caravanas? 
Todos já sabem que as diárias da Academia de Ibiúna 

para este ano de 2013 são de R$ 65,00 e que em eventos 
gerais é necessário avisar a Academia de sua ida. 

O que algumas pessoas não sabem é que se as diárias 
forem pagas com uma semana de antecedência os valores são 
de R$ 60,00, e levando 19 pessoas a 20ª não precisa pagar. 

Exemplo: 20 pessoas pagantes para um seminário de 2 
dias, então R$ 65,00 vezes 2 diárias vezes 20 pessoas 
temos um total de R$ 2.600,00, efetuando o pagamento 
destas 20 pessoas até uma semana antes do Seminário com o 
desconto de R$ 5,00 por dia para cada participante, teremos 
um desconto total  por pagamento antecipado de R$ 200,00, 
somado ao desconto da 20ª pessoa teremos mais R$ 120,00 
dando um total de R$ 320,00 em descontos ! Este valor 
poderá ser revertido para o Ônibus, pode ser utilizado para 
pagar a diária de algum participante pela primeira vez na 
Academia, pode ser utilizado na Associação Local, enfim, 
várias opções de uso de acordo com a decisão de sua 
diretoria. É importante notar que se com 20 pessoas você 
consegue economizar R$ 320,00 em diárias, imagine então 
com 40, 60 ou mais pessoas. 

Como funciona este sistema: O coordenador da Caravana 
precisa ter uma lista com todos os nomes das pessoas que 
irão participar do Seminário, o coordenador então passará a 
recolher os valores das diárias, é fundamental que as 
pessoas saibam quem é o coordenador da caravana e dirijam-
se a ele para acertos e informações. 

O coordenador então faz o deposito, já com os 
descontos, para a conta da Seicho-No-Ie. Na academia de 
Ibiúna o Coordenador se dirige ate a secretária para fazer o 
acerto, existirá uma fila só para caravanas que deve estar 
com todas as fichas de inscrição devidamente preenchidas e 
assinadas. Mostra o deposito realizado juntamente com uma 
cópia do mesmo e, uma vez feita a verificação, são entregues 
os todos os crachás, e o coordenador entregará estes 
crachás aos seus inscritos. 

Caso sua Associação Local não consiga ter os 20 
participantes, verifique com as Associações que estão 
próximas, ou até as que estão no caminho para Ibiúna. Caso 
não conheça as outras Associações é só perguntar, que 
iremos ajudar com este trabalho. 

O coordenador também pode receber parcelado exemplo: 
Seminário para Casais, o casal irá pagar pelas duas diárias 
um total de R$ 260,00, estamos no mês de abril e o 
seminário será em setembro, sendo assim temos 6 meses, 
260,00 divide por 6 é igual a 43,33 que pode ser 5 parcelas 
de R$ 43,00 é uma de R$ 45,00, sendo assim os 
participantes se comprometem a pagar antecipadamente.  

Aconselhamos que se combine aos inscritos que não 
existe reembolso e caso o participante desista, este valor 
entrará como doação na Associação Local. 

Caso você se interessou em ser um coordenador de 
Caravana em sua AL, por favor entre em contato com nossa 
diretoria, pois temos apostilas com todas as normas de 
isenção, descontos, e outras vantagens que uma caravana 
pode ter. 

Muito Obrigado! 
 Divulgador Rafael Horie 
Secretário 
 

Missão Sagrada 
 
Quaisquer dúvidas podem ser direcionadas para o 

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

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

Artigo para Leitura 
 

Um convite especial à 57ª Festividade do Santuário 
Hoozo do Brasil e à 29ª Cerimônia no Monumento dos 

Anjinhos Anônimos 
 
Reverências! Aos sempre atentos internautas, minha mais 

atenciosa saudação. Muito Obrigado!  
Milhões de almas receberão Luz ao serem evocadas 

durante as cerimônias da 57ª Festividade do Santuário 
Hoozo do Brasil, que ocorre na Academia Sul-americana de 
Treinamento Espiritual de Ibiúna-SP, no próximo dia 14 de 
abril. A cerimônia principal inicia às 9h30 e contará com 
cerca de 15 mil pessoas.  

À tarde, é a vez da 29ª Cerimônia no Monumento dos 
Anjinhos Anônimos dos Países Ibero-americanos e Angola, 
momento em que todos oram para iluminar os espíritos que 
foram vítimas de aborto, espontâneo ou não, e que por conta 
disso ainda sofrem no mundo espiritual.  

Não é exagero afirmar que se trata da multidão mais 
linda do mundo! Porque não são peregrinos em busca de 
milagres, mas que viajam horas ou dias apenas para dizer 
“Muito Obrigado”. Por um dia, a colina do santuário se torna 
a capital mundial da Gratidão, uma visita ao marco fundador 
do que somos.  

Ao efetuarmos a leitura da Sutra Sagrada Chuva de 
Néctar da Verdade em favor dos antepassados, eles se 
elevam cada vez mais no mundo espiritual. Ao fortalecê-los, 
naturalmente somos abençoados, pois se multiplica a 
proteção deles sobre nós.  

Curas, prosperidade e todo tipo de melhora é constatado 
por quem participa ou apenas envia os Registros Espirituais, 
que são os impressos nos quais são inscritos os nomes das 
pessoas, famílias ou daqueles que não chegaram a nascer, 
mas receberam batizado simbólico (anjinhos).  

Chegamos até aqui pelos caminhos pavimentados por eles. 
A maioria viveu e sobreviveu a um cenário agrário e rude. 
Durante as orações, desaparecem dos espíritos os sinais do 
sofrimento terreno que possam ainda estar sentindo: os 
tremores de febre, as dores intermináveis, a triste saudade 
da pátria-mãe, as picadas de serpentes nas lavouras, o choro 
nos velórios prematuros – enfim, eles venceram o peso do 
mundo antigo sem antibióticos e facilidades tecnológicas. 
Nas mãos, nada de notebooks ou tablets, somente martelos, 
pregos e calos.  

Você pode participar desse momento inesquecível 
pessoalmente, ou indo aos núcleos da Seicho-No-Ie que 
receberão a transmissão via Internet. De qualquer maneira, 
preencha e envie seus Registros Espirituais. Para mais 
informações, acesse www.sni.org.br/hoozo, ou vá até a sede 
da Seicho-No-Ie mais próxima. Tire dúvidas também pelo 
número de telefone (11) 5014.2211.  

Tome parte desse evento de dimensão espiritual única e 
seja cada vez mais feliz! Um grande abraço! Muito Obrigado! 
 
Preletor Junji Miyaura 
Presidente Doutrinário da Seicho-No-Ie para a América 
Latina 

( fonte: web-site da Sede Central www.sni.org.br ) 
 

Treinamento para Líderes na Sub-Sede 
 

A Diretoria da Associação Fraternidade da regional SP-
Campinas agradece a todos os Presidentes e suas comitivas 
que participaram do Treinamento para Líderes ocorrido na 
Sub-Sede. 

Um especial agradecimento os Presidentes que 
cumpriram suas metas de participantes. 

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. 
 

ORAÇÃO 
 

Oração de gratidão 
 

Gratidão é a vibração mental que melhor sintoniza com as 
vibrações de Deus. Agradeço em primeiro lugar a Deus; 
agradeço a meus pais, aos professores, a meus irmãos e 

irmãs, aos amigos e a todas as pessoas, a todas as coisas, a 
todos os fatos, bem como ao meu país. 

( Do livro: Masaharu Taniguchi, 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, Prel. Henrique Cesar de Almeida 
Rochetti, Muito obrigado ! 
 

Leia e divulgue o Jornal do Fraterno ! 
www.sni.org.br 

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

 


