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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, 
 
 A MENTE DEFINE O ESTADO DAS COISAS  
 De todas as coisas do mundo fenomênico que nos rodeia, não existe uma só que não tenha sido criado na mente. 
Primeiramente temos um vago sentimento de querer fazer algo. Depois isso se torna um pensamento nítido e o pensamento 
desperta a vontade. O pensamento conciliado com a vontade transforma-se em ação que movimenta e distribui os materiais para o 
objetivo pensado. Assim aconteceu na fabricação de aviões, de todas as demais máquinas, como também na construção de grandes 
edifícios. 
 ( do Livro: Convite a Felicidade, volume 1, página 41 ) 
 Com esta mensagem do Mestre Masaharu Taniguchi eu quero pedir aos senhores Presidentes, Dirigentes e divulgadores da 
Federação Fraternidade, que trabalhem com bastante entusiasmo, focando os nossos próximos compromissos que serão o CURSO 
DE DIVULGADORES, que acontecerá nos dias 25 e 26 de maio, e o SEMINÁRIO DO SUCESSO que acontecerá nos dias 15 e 16 
de junho, ambos na Academia de Ibiúna. 
 Sabendo da enorme dedicação de todos os senhores em relação a todas as nossas atividades, conto com todos para que 
possamos mais uma vez atingir os nossos objetivos e engrandecer ainda mais o nomes das suas Associações Locais e também da 
nossa querida Regional. 
 SOMENTE AO NOS CONVENCERMOS DE QUE TEMOS LIGAÇÃO COM A FORÇA INFINITA DE “DEUS”, 
PODEREMOS EXTRAIR A FORÇA DE “DEUS”. 
 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 
23/05 Conferência para Casais, na Regional SP-Campinas, 

às 20h, sob a orientação do casal de Preletores 
Henrique Cesar de Almeida Rochetti e Elaine 
Cristina Gonçalves Rochetti, entrada gratuita 

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, as datas e cidades serão 
divulgadas em breve. 

 
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 08/06/2013 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 Abril. Desejamos vida 
longa, muita saúde, paz e prosperidade para nossos amigos: 
11/04 - Aparecido Lopes (Amparo)  
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21/04 - Donizetti Aparecido Sierra (Araras)  
22/04 - Ricardo Zoadelli (Sumaré)  
24/04 - Rafael Horie (Valinhos)  
28/04 - Nilson Ismael Torres (Conchal) 
 

Divulgadores 
 
Caros amigos divulgadores da Regional SP/Campinas, 

reverências, muito obrigado. 
É com muita alegria que convido os senhores, mais uma 

vez, ao nosso Seminário de Divulgadores na Academia de 
Treinamento Espiritual de Ibiúna que ocorrerá nos dias 25 e 
26 de Maio de 2013. 

No livro "O que deve fazer o dedicado a iluminação" 
pág.36, 6ª edição, consta no artigo 5 das Diretrizes do 
Movimento de Iluminação da Humanidade: "Cada membro da 
Seicho-No-Ie, na qualidade de participante do Movimento de 
Iluminação da Humanidade e do movimento para a 
concretização da Imagem Verdadeira da pátria, deve atuar 
na organização local a que pertence, consciente do seu cargo 
e posição." 

Aí está a oportunidade que temos durante esse ano de 
conscientizarmos, cada vez mais, da nossa importância como 
divulgadores desse sagrado movimento. 

Assim sendo, conto com a presença de todos no evento.  
SUCESSO a todos e até lá! 
Prel. Marcelo da Silva 
Coordenador regional dos Divulgadores 
marceloseicho@hotmail.com 
 

Divulgação de Livros e Revistas 
 
Bom dia, muito obrigado. 
Hoje vamos estudar o livro A Verdade, volume 2 páginas 

35 a 37 do Mestre Masaharu Taniguchi. 
Autoconfiança, coragem, determinação e sabedoria. 
“Você deve seguir a rota da vida com autoconfiança. A 

coragem e a determinação são os propulsores da sua vida, e a 
Sabedoria de Deus é o seu leme. A coragem e a 
determinação não acompanhadas de sabedoria estão fadadas 
a encalhar, como um barco sem leme. Se você quer receber a 
orientação da sabedoria de Deus, deve ajustar o foco da 
mente em Deus e sintonizar com Deus. Para isso, deve 
praticar a Meditação Shinsokan ou orar pelo menos uma vez 
por dia, procurando assim dirigir a sua mente para o mundo 
de Deus. Feito isso, deixe a janela da mente aberta para 
Deus, pois, assim, a luz da sabedoria de Deus virá entrando, 
e automaticamente os seus atos serão guiados por essa 
sabedoria, e você se dirigirá para a felicidade, para a saúde.” 

E agora alguns avisos para os senhores, o livro 
lançamento “Alegre e agradável jornada da vida” estará em 
promoção de R$27,00 por R$16,20 aos presidentes que 
levarem a cota de 6 livros lançamento e o livro “Pequenos 
Milagres” também com preço promocional de R$12,00 por 
R$7,20 levando a mesma cota. 

Um aviso um pouco adiantado, mas para o conhecimento 
dos senhores: no mês de Setembro/2013 realizaremos o 
Seminário do Livro no período dos dias 15 a 22 em algumas 
associações envolvendo todas as federações. 

Teremos a divisão por regiões: 
- Salto, Itú, Indaiatuba; 
- Sub regional Limeira; 

- Regional Campinas envolvendo todas as associações de 
Campinas; 

- Itapira, Mogi-Mirim, Amparo, Jaguariúna, Águas de 
Lindóia, Socorro; 

- Itatiba, Jundiaí, Valinhos, Vinhedo, Campo Limpo 
Paulista. 

Mês que vem teremos maiores informações. 
Um ótimo fim de semana, Deus os abençoe a cada um dos 

seus familiares que permitiram estar aqui e até o mês que 
vem. 

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, 
Para o mês de Maio iremos estudar os Capítulos “Como 

superar os próprios defeitos” e “Para acabar com o 
complexo de inferioridade” do livro Saúde e Prosperidade. 

Para o mês de Junho iremos estudar os Capítulos 
“Relação entre câncer e Estado mental” e “Caminho único 
que conduz à verdade” 

Quero pedir a atenção de todos para o Seminário do 
Sucesso só para Homens que será realizado nos dias 15 e 16 
de junho de 2013. Precisamos saber quantos homens irão 
representar a Regional SP-Campinas neste ano. Lembrando 
que os números passados para a nossa diretoria serão 
utilizados na estrutura do Seminário. Sendo assim só 
informem os números que já estão comprometidos a irem 
neste Seminário. 

Também quero agradecer a todos os Presidentes que 
decidiram fazer as Reuniões de Estudos Específicos só para 
Homens, sei que isto esta mudando o jeito de pensar de 
muitos homens. 

“É importante que o alicerce tenha sua manutenção para 
que todo o prédio não venha abaixo. É muito importante 
fortalecer os Homens para que toda a família se mantenha 
unida”. 

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 

 
Caravanas 

 
Como realizar Caravanas? 
1) Precisa ter uma meta (moto, carro, micro ônibus, 

ônibus) 
2) Precisa ter uma listagem das pessoas que vão 
3) Ter o comprometimento delas a irem aos Seminários. 

Neste caso e sempre aconselhável cobrar da pessoa um valor 
de “entrada”.  

4) Se for para a Festividade do Santuário Hoozo que é só 
um dia. Faça a listagem e só coloque o nome na listagem das 
pessoas que já pagaram o ônibus. 
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5) Na eventualidade de uma pessoa querer ir ao 
Seminário mais não tem recursos próprios, converse com a 
Associação ou com a Regional, antes do evento. 

6) Para conseguir recursos financeiros toda a iniciativa é 
valida, Bazar, Jantares, Conferências. Realize algum evento 
na sua Associação tire as despesas do evento e o restante 
deixe a disposição para as pessoas que desejam ir pela 
primeira vez a Academia. Também pode anunciar nas 
reuniões que precisa de doação; 

7) Convide todas as pessoas que vierem a sua cabeça 
estando ou não na Seicho-No-Ie; 

8) Divulgue a Caravanas em todas as Associações Pomba 
Branca, Fraternidade, Jovens Prosperidade. Faça a 
divulgação para as cidades perto de sua Associação. 

9) Sempre que tiver dificuldades pode contar com a 
Regional SP-Campinas, estamos aqui para dar todo o apoio. 

Quando se trabalha com Caravanas temos que ter a 
conscientização de que não Existe minha Associação, mais 
sim Seicho-No-Ie do Brasil. Todos somos um. Esqueça todas 
as barreiras e trabalhe com um único propósito de ajudar ao 
próximo sem nada querer em troca. 

Ser Caravanista e ser mais que um coordenador, e ser um 
Filho de Deus, que esta disposto a assumir responsabilidade 
e a cobrar das pessoas esta responsabilidade. Venha fazer 
parte deste time e ajude a sua Associação, sua Cidade a 
crescer cada vez mais. 

Para quem quiser ser Coordenador de Caravanas da sua 
região pode entrar em contato conosco, que daremos todo o 
apoio e treinamento necessário. 

Muito Obrigado, 
Divulgador Rafael Horie  
 

Atividades para Casais 
 
“O relacionamento conjugal reflete-se no relacionamento 

com os colegas de trabalho, de grau hierárquico bastante 
próximo, com encarregados e subchefes. E o relacionamento 
com os filhos reflete-se no relacionamento com os 
subordinados.[...] 

Projetam-se na vida social todos os problemas ocultos 
existentes no lar.” 

(Do livro Educação do Filho de Deus – Volume I, Keiyo 
Kanuma, página 186) 

 
O texto acima nos conduz a uma profunda reflexão a 

respeito de nossa Vida Familiar e da nítida influência dessa 
sobre a forma como interagimos em nossa vida social e 
profissional.  

O sucesso ou insucesso de nossos ideais é consequência 
direta do que sentimos em nossos lares; esses sentimentos, 
quando harmoniosos, nos guiam por entre caminhos de 
constantes realizações; porém, quando desarmoniosos, nos 
exortam uma insatisfação íntima e nada plenamente nos 
motiva à vitória. Mesmo que conquistemos algumas batalhas 
exteriores, a voz da Verdade que ecoa em cada um de nós 
jamais manifestar-se-á vigorosamente, quando o sentimento 
da vivência de nossa missão espiritual se tornar vazia e 
incompleta em nossos lares e, por consequência, nada 
externo será capaz de nos preencher verdadeiramente. 

Arregacemos as mangas para a vivência pura da Missão a 
nós atribuída por Deus. Vivenciemos em nossos lares a 
verdadeira Harmonia Conjugal e proporcionemos à 
humanidade essa mesma oportunidade. 

Contamos com os senhores e colocamo-nos à disposição 
para auxiliá-los nessa iluminada trajetória. 

Vejam nossas atividades: 53ª  
Evento Quando 

1ª Conferência para Casais de Itapira 15/Abril/2013 

3ª Conferência para Casais da Fraternidade Central 23/Maio/2013 

3º Jantar Dançante para Casais da cidade de 

Americana 
15/Junho/2013 

Seminário Regional para Casais 08/Setembro/2013 

1ª Conferência para Casais de Amparo A Definir 

1ª Conferência para Casais de Limeira A Definir 

Reunião Específica para casais - Núcleo de Valinhos 
4ª Quinta-Feira do 

Mês 

Reunião Específica para casais - Núcleo de Piracicaba 
4ª Segunda-Feira do 

Mês 

Participe você também desse Movimento de Iluminação 
de todas Famílias! 

Um Abraço, 
Preletor Henrique Rochetti 
Coordenador Regional de Casais pela Fraternidade 
henrique_rochetti@yahoo.com.br 
 

Secretaria 
 
Quaisquer dúvidas sobre assuntos relativos a Secretaria 

podem ser encaminhadas para nosso Secretário Regional, o 
Div. Rafael Horie. 

rafhorie@hotmail.com 
 

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

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

 
Iremos dar continuidade aos nossos estudos vamos 

entender o sentindo da Consagração dos Registros 
Espirituais. 

Masarahu Taniguchi nos ensina que as pessoas que 
colaboram com o “Sagrado Movimento da Iluminação” da 
humanidade recebem o título “Apóstolos da Missão Sagrada”. 
Os registros espirituais são depositados na arca do templo 
Matriz em uma importante caixa de cipreste instalada diante 
do quadro do Jisso. Cada registro escrito com o próprio 
punho nele se imprime a vibração espiritual e vital de cada 
apóstolo. 

Todas as manhãs um grupo de adeptos sobre a orientação 
de um Oficiante lê diante da arca a Sutra Sagrada e pratica 
a Meditação Shinsokan assim perpetuando o mérito desta 
atividade. 

Compreendendo o texto acima podemos interpretar 
importantes regras que devemos reverências: 

1 – A importância em escrever o registro de próprio 
punho para que fique impresso a Vibração Espiritual. 

2- Todas as manhãs devemos efetuar a leitura da Sutra 
Sagrada e praticar a Meditação Shinsokan para que nossa 
alma seja iluminada. 

3 – Se aumentar o número de adeptos aumentará também 
o número de pessoas que praticam a Meditação Shinsokan e 
lerão a Sutra Sagrada para iluminação de nossas almas. 
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Observamos então que quando as almas das pessoas 
recebem oração elas prosperam com vibração mental boa, 
esteja ela neste mundo ou no mundo espiritual. 

As orações da Sutras Sagrada quando efetuada 
diariamente para uma determinada pessoa mesmo que ela 
esteja em Londres ou em París, captará as vibrações da 
Verdade e a alma prospera. 

É extraordinário o benefício que as pessoas recebem no 
sentido de se aprimorar espiritualmente enquanto vive neste 
mundo ou mesmo após o falecimento. 

Até breve. Encontraremos-nos com a sequência do 
estudo. 

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

 
Curso para Divulgadores 

 
Srs. Presidentes, nos dias 25 e 26/05, na Academia de 

Treinamento Espiritual em Ibiúna/SP, será realizada o Curso 
para Divulgadores. 

O objetivo deste evento é o de alinharmos o pensamento 
e o trabalho de todos os divulgadores da Fraternidade no 
crescimento das atividades de suas ALs e no auxílio de seus 
presidentes. 

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

Muito obrigado. 
 

Seminário do Sucesso 2013 
 
Nos dias 15 e 16 de Junho de 2013, na Academia Sul-

Americana de Treinamento Espiritual em Ibiúna/SP, 
ocorrerá o SEMINÁRIO DO SUCESSO 2013. 

Sob a orientação dos Preletores: Fernando Onodera,  
Romeu Pace Filho, José Roberto Botelho e como Convidado 
Especial: Preletor Mario Iasuo Ogochi. 

A Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de 
Ibiúna-SP localiza-se a Estrada Vicinal Seicho-No-Ie, 1350, 
Bairro Paiol – Ibiúna – SP, e para contato: Fone (15) 3241-
1632 e Email: academiaibiuna@sni.org.br 

 
IMPORTANTE: Na próxima reunião de Presidentes de 

08/06, pedimos a todos os Presidentes de AL da 
Fraternidade que nos informem, impreterivelmente, o 
número de participantes de sua associação no Seminário do 
Sucesso, de 15 e 16 de Junho, em Ibiúna/SP. 

Durante o mês de Maio/2013 trabalhem com entusiasmo 
e dedicação, no objetivo de levar todos os Homens de sua AL 
neste grandioso evento. 

Para as ALs que ainda não fizeram a palestra motivacional 
“Rumo ao Sucesso” entrem em contato com o Prel. José 
Victor Rodrigues Junior pelo email 
victorrodriguesjr@gmail.com 

Muito obrigado. 
 

MOTO CARAVANA 2013 
 

Com destino ao evento do SEMINÁRIO DO SUCESSO 
2013 que ocorrerá na Academia de Ibiúna/SP, teremos nossa 
tradicional Moto Caravana 2013. 

Saídas: Na reunião de presidentes de 08/06 iremos 
passar todos os detalhes e confirmar os horários de partida. 

Como cronograma prévio teremos: 
19:30: Encontro na frente da Regional 
19:40: Palestra sobre participação e condução 
20:00: Oração para segurança da Moto Caravana 
20:10: Saída do comboio 
21:00: Parada no Frango Assado 
Até as 23:00 chegada na Academia 
Atenção Motociclista: 
- Obrigatório TODOS os itens de segurança ( roupa, 

proteções, capacete, luvas e botas ) 
- Obrigatório observar e seguir TODAS as Leis e normas 

de trânsito vigentes no país 
- Sua moto de estar revisada e abastecida antes do 

ponto de encontro 
Para cidades que não irão se encontrar na Regional SP-

Campinas para saída, por favor façam seus cronogramas de 
maneira a estar as 21h no Frango Assado da Rod. Castelo 
Branco, e assim seguirmos e chegarmos todos juntos na 
Academia. 

Camisetas: Está disponível a camiseta da Moto Caravana 
que será feita em Azul Marinho e Azul Claro, utilizando o 
símbolo do Movimento da Paz pela Fé. O valor para os 
interessados será de R$20,00 nos tamanhos: G, 2G e 3G. Os 
pedidos e pagamentos devem ser feitos até 15/05. 

Quaisquer dúvidas podem ser direcionadas para os 
organizadores da Moto Caravana os preletores Marcelo da 
Silva ( marceloseicho@hotmail.com ) e/ou José Victor 
Rodrigues Junior ( victorrodriguesjr@gmail.com ). 

Muito obrigado. 
 

MENSAGEM DE LUZ 
 

ANTES DE DESEJAR SER AMADO, TOME A 
INICITIVA DE AMAR. 

   
Do ponto de vista da Psicologia, doença é manifestação do 

anseio de ser amado, é o estado de buscar o amor. Por isso, 
se tratarmos a pessoa doente com amor verdadeiro, ela se 
curará. Contudo, é preciso também que o próprio doente 
tome a iniciativa de amar, pois a manifestação de amor 

conduz à cura. É fato que “Quem ama, é amado”. 
( Livro: Mensagens de Luz ) 

 
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, Div. Gilson Costanzo Jr., Muito obrigado ! 
 

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

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

 


