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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,  
 Reverências, muito obrigado, 
 
 PARA TRABALHAR SEM CANSAÇO 
 “...A consciência de se estar trabalhando com as energias recebidas de Deus constituirá uma grande força, no sentido de 
aumentar o rendimento no trabalho. Se você, ao receber uma tarefa difícil, acreditar que é Deus quem o faz realiza-la, e 
trabalhar mentalizando tal idéia, sua mente ficará serena e mais lúcida; de algum dentro de si surgirá uma grande força e você 
NÃO SE CANSARÁ, POR MAIS QUE TRABALHE...” 
  ( A Verdade, volume 8) 
 
 Queridos amigos, com estas palavras do Mestre Massaharu Taniguchi, eu gostaria de incentivar os senhores ainda mais, 
para que divulguem este ensinamento maravilhoso, através do trabalho incansável que são realizados dentro das sua Associações 
Locais. 
 Esta chegando o nosso grandioso SEMINÁRIO DO SUCESSO, que acontecerá nos dias 15 e 16 de junho, peço aos senhores 
que trabalhem para que possamos atingir o nosso objetivo de 120 homens neste evento. 
 Fiquem atentos ao nosso jornal, pois tem informações interessantes a respeito de tudo que acontece na nossa regional. 
 Quando usamos em nossas atividades a sabedoria de Deus, tudo se concretiza com perfeição. 
 
 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 
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 06/07/2013 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 Maio. Desejamos vida 
longa, muita saúde, paz e prosperidade para nossos amigos: 
22/05 - Waldomiro Donizetti Giacomin (Campinas)  
27/05 – José Eduardo Gonçalves (Amparo) 
28/05 - Reynaldo João Milani Filho (Mogi Mirim) 
 

Divulgadores 
 
Caros amigos divulgadores da Regional SP/Campinas, 
Reverências, muito obrigado, 
Venho através desse artigo agradecer a presença de 

todos os divulgadores que participaram do Curso para 
Divulgadores que ocorreu nos dias 25 e 26 de Maio na 
Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna/SP. 

O Curso foi um sucesso graças aos senhores. 
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Muito obrigado. 
Prel. Marcelo da Silva 
Coordenador regional dos Divulgadores 
marceloseicho@hotmail.com 
 

Divulgação de Livros e Revistas 
 
Bom dia, muito obrigado. 
Vamos estudar o livro “A Verdade”, volume 4, capítulo 8, 

Caminho Para A Felicidade: 
Sobre direitos básicos do homem 
“...Diz-se que o ser humano possui direitos básicos,porém, 

excetuando-se questões legais, não adianta nada possuirmos 
liberdade original impossível de ser violada por pessoa 
alguma se nós próprios não fizermos uso dela. Por exemplo, 
por mais que desejemos ser preenchidos pelo sentimento de 
felicidade, se mantivermos a mente triste, desgostosa, e não 
conseguirmos de maneira alguma sentir felizes, de nada 
adiantará a liberdade que possuímos. 

Por mais que o sistema ou a organização exterior nos 
assegure liberdade, restringimo-nos a nós próprios. 
Suponhamos que nos digam "Hoje é domingo e podem passear 
a vontade" , mas ficamos cabisbaixos em frente a 
escrivaninha, tendo somente pensamentos negativos e 
sombrios. 

Assim, estaríamos usando a liberdade que nos foi 
concedida, apenas para tolher a nossa própria liberdade.  

É muito mais frequente nós próprios aprisionarmos a 
nossa mente do que sermos presos por fatores externos. 
damos a isso o nome de "autoprisão" ou "prender sem 
amarras", já que não existe nenhuma amarra que prenda a 
mente...” 

Vamos refletir sobre isso, temos liberdade para 
escolher. 

Sobre o livro lançamento temos hoje com o título 
“Decisão em Prol das Futura Gerações” no valor de R$40,00 
cada, sendo que ao levarem a cota de 6 livros terão desconto 
de 40% ficando R$24,00 cada, aproveitem. 

Ao chegar um novo adepto em sua AL, ofereça-lhe a 
assinatura de revistas na qual ele estará em contato com 
esta Verdade que esclarece o modo correto de viver. E para 
os cotistas gostaria que aumentassem pelo menos uma 
revista a mais em suas cotas para nos esforçarmos em 
divulgar cada vez mais este maravilhoso ensinamento e fazer 
felizes a vida das pessoas que a lerem. 

Um bom mês de junho, um bom Seminário do Sucesso e 
em especial aos motociclistas, que Deus nos oriente para uma 
viagem segura ao Seminário, Muito Obrigado. 

Deus abençoe a cada um de seus familiares. 
Muito obrigado, 
Preletor Carlos Heikô Kuniyoshi 
Coordenador regional de divulgação de livros e revistas 
chkuniyoshi@hotmail.com 
 

Reunião de Estudos Específicos para Homens 
 
Queridos Presidentes 
Este mês iremos Estudar “Relação entre câncer e Estado 

Mental” e “Caminho único que conduz a verdade” para o mês 
de Julho Quero que todos se empenhem em levar o maior 
numero de pessoas para a Convenção Nacional da Seicho-No-
Ie. Lembro a todos que esta convenção agora e de todas as 
Associações. Quero convidá-los para uma festa que se 

realiza apenas uma vez por ano. E que ela é magnífica em 
todos os sentidos.  

Para quem não tem o vídeo de divulgação favor acessar o 
Youtube e faça o download, caso precise de suporte favor 
entrar em contato comigo. 

Quero parabenizar a todos os presidentes que estão 
empenhados em iluminar os Homens, realizando todo o mês 
as Reuniões de Estudos Específicos para Homens, assim 
dando oportunidade que seus adeptos possam se interagir 
uns com os outros e assim formar um laço da Fraternidade. 

Aos presidentes que ainda não começaram as reuniões, 
peço aos senhores que se apressem, pois o final do ano já 
esta bem perto, e conto com todos vocês para que eu possa 
cumprir a minha meta. Que é ter reuniões de Homens em 
todas as Associações, para isto se precisar de uma ajuda, 
orientação e ate mesmo montar a escala, estarei a disposição 
dos senhores para implantar esta ideia em sua Associação. 

Quero sempre lembrar aos senhores, que nossa meta 
inicial não é fazer grandes reuniões, mais sim começar com 5 
ou 10 pessoas, não importa o numero, o importante e 
começar para que este que irão participar entendam que não 
é mais uma reunião e sim um encontro de amigos. 

Nosso lema é “Associação Fraternidade, guiando os 
Homens em novos caminhos de Luz”, então convido a todos 
para que comecem a reunião, e vamos ajudar os Homens a 
serem pessoas melhores, com a autoestima elevada, com a 
convicção que todos nós somos Filho de Deus. 

Também quero convidar a todos para o nosso Seminário 
do Sucesso só para Homens dias 15 e 16 de junho na 
Academia de Ibiúna, se você for leve um amigo junto. Para os 
presidentes de Associação Local se levar três participantes 
o presidente paga apenas meia diária. 

A todos muito Obrigado! 
Divulgador Rafael Horie 
Coordenador regional da Reunião de Estudos Específicos 

para Homens  
rafhorie@dglnet.com.br 

 
Caravanas 

 
Reverências, Muito Obrigado! 
O departamento de Caravanas anuncia que se você já 

participou de pelo menos 3 seminários na Academia de 
Ibiúna, independente de quando. Você já pode ajudar o 
pessoal da Academia a dar mais conforto aos Seminaristas. 

Como? Você pode estar doando a Academia o seu vigor e 
sua disponibilidade, e ainda poderá apreender um pouco mais, 
sobre o Dás e Receberás. 

No Seminário de Gratidão aos Pais 05/2013. Tive a 
oportunidade de estar neste time, onde nos dedicamos à 
proporcional o maior conforto possível a todos os 
seminaristas que foram. 

Você pode esta ajudando na cozinha, na parte externa, na 
orientação aos seminaristas e muito mais.  

Neste seminário eu fiquei na cozinha, este pessoal e 
muito animado, lógico que trabalhamos muito. Mas é tão 
gostoso, você nem sente que esta trabalhando, e depois você 
vê a cara dos Seminaristas felizes, isto já é uma 
recompensa. 

Lá também aprendemos como é o trabalho de uma cozinha 
industrial, e muito diferente do que uma cozinha de casa. E 
lá como o pessoal já esta acostumado ao ritmo, você já 
apreende a forma mais eficiente de ajudar, e com isto você 
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adquiri mais conhecimentos. De repente você pode usar este 
conhecimento para ajudar a sua Associação Local a preparar 
mais rápido e melhor os eventos que envolvam alimentos. 

E se você ajudar em 3 Seminários no Ano, você poderá 
estar indo à um Seminário sem ter que pagar as diárias. 

Para maiores informações vocês podem estar falando 
direto com a Nair na secretária da Regional, ou me envie 
suas perguntas e dúvidas, terei o maior prazer em 
responder. 

Muito Obrigado, 
Divulgador Rafael Horie  
rafhorie@dglnet.com.br 
 
 

Atividades para Casais 
 
O Departamento de Casais da SEICHO-NO-IE DO 

BRASIL promove reuniões em Associações Locais, Núcleos, 
Regionais ou Residências, Conferências ou Seminários Locais 
ou Regionais, Seminários nas academias e outras atividades 
(como jantares, encontros em hotéis), com o propósito de 
iluminar a vida familiar de seus participantes, transmitindo 
aos casais a Nova Visão do Casamento. 

Participando desses encontros, os casais renovam a 
alegria de viver a dois, aprendem a lidar com as diferenças e 
a manifestar o verdadeiro amor para com o seu cônjuge. 

O casamento é uma oportunidade que a Grande Vida nos 
dá para expressarmos no dia a dia o infinito amor de Deus.  

 
Diz o Sagrado Mestre:  
“A verdadeira vida conjugal consiste na união de duas 

pessoas de sexos opostos pelo princípio da complementação 
e para o eterno aperfeiçoamento mútuo do caráter, através 
da realização do amor na vida prática”. 

(Do livro Namoro Casamento e Maternidade, Masaharu 
Taniguchi, p. 160) 

 
Nas atividades do Departamento de Casais, despertamos 

para essa Verdade e naturalmente passamos a manifestar 
esse grandioso amor no casamento. 

As próprias atividades se transformam em ricas 
oportunidades para dizer ao cônjuge quanto ele(a) é 
importante. As mudanças são percebidas já no decorrer das 
atividades, sendo que, ao final de qualquer reunião, paira no 
ar um clima de felicidade e harmonia. Todos os casais saem 
dessas reuniões transbordantes de amor e alegria. 

Convidamos os senhores a externarem ainda mais suas 
motivações pessoais pelo ensinamento da Seicho-No-Ie 
através do entendimento de que a expansão de suas próprias 
vibrações de Luz, frente à esse grandioso movimento, 
possibilitará a sensibilização dos corações dos casais em 
inúmeras Associações Locais e Núcleos.  

Reforçamos o pedido para que abram também os seus 
corações e, entendendo que reside em cada um dos senhores 
a capacidade de iluminar lares, salvar casamentos e 
promover saúde e prosperidade à infinitas Vidas, estejam ao 
nosso lado nessa grandiosa decisão de vivenciar 
resolutamente suas individuais e intransferíveis missões 
frente à humanidade. 

Contamos com o Amor de cada um e coloca-mo-nos à 
disposição para auxiliá-los nessa iluminada trajetória. 

 
Vejam nossas atividades atuais: 

 
Eventos Realizados: 
- 3ª Conferência para Casais - Fraternidade Central, 
23/Maio 
Evento Programados: 
- Seminário Regional para Casais, 08/Setembro/2013 
Eventos Previstos: 
- 1ª Conferência para Casais  - Núcleo de Amparo 
Reuniões Mensais: 
- Reunião Específica para casais - Núcleo de Valinhos, toda 
3ª Quarta-Feira do Mês 
- Reunião Específica para casais - Núcleo de Piracicaba, toda 
4ª Segunda-Feira do Mês 

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

Secretaria 
 
Reverências, Muito Obrigado! 
Querido Presidentes, 
Voltamos a pedir as Associações Locais que coloquem em 

dia seus Relatórios Mensais. Assim conseguimos estatísticas 
importantes para nosso movimento. Com a reorganização das 
Associações, precisaremos de números precisos para 
direcionar nossa reorganização. Vamos contatar 
pessoalmente as ALs para auxiliar neste processo.  

Pedimos a todos os Presidentes para confirmar os emails. 
Em todos os meses enviamos, pelo menos, um informativo a 
todos os presidentes, este mesmo email e o que é utilizado 
para o envio de Escala de Preletores, então se você não esta 
recebendo nenhum informativo mensal, favor nos contatar 
para verificar o email. 

Caso esteja tendo alguma dificuldade em preencher o 
relatório porque não tem alguma informação precisa, favor 
nos contatar também. 

Se preferirem podem me mandar o relatório pelo arquivo 
em EXCEL que enviei a todos os presidentes, caso não 
tenham o arquivo favor me avisar que estarei encaminhando 
nova copia. 

Muito Obrigado, 
Divulgador Rafael Horie  
Secretário 
rafhorie@dglnet.com.br 
 

Missão Sagrada 
 

 
Reverências, Muito Obrigado! 
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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. 

Estaremos realizando na Regional SP-Campinas uma tarde 
de Estudo do Novo Manual Administrativo da Missão 
Sagrada que será Orientada pelo Preletor Aspirante Ricardo 
Viana Libarino – Supervisor Administrativo Superintendência 
da Missão Sagrada e Forma Humana da Sede Central. 

Este evento será realizado para todas as Federações da 
Regional SP-Campinas. Reservem em suas as agendas a Data 
do Dia 13 de Julho de 2013 (Sábado) com duração de 5hs 
das 13:00h as 17:00h, Local: Regional SP-Campinas. 

Solicito a gentileza dos senhores para confirmação junto 
a Nair Silvestre através do e-mail: nair.silvestre@gmail.com 
ou pessoalmente na Coordenação Regional da Missão Sagrada 
para que possamos providenciar os Manuais e Kits a serem 
utilizados no dia do evento. 

Também estaremos realizando no dia 29 de Junho de 
2013 das 13:00h as 17:00h o Curso Online da Missão 
Sagrada e Forma Humana para todos os Dirigentes da 
Seicho-No-Ie: CMS, PANS, Preletores e Divulgadores. 

Que será ministrado pelos Orientadores: Preletor da 
Sede Internacional Heitor Miyazaki e Aspirante Preletor da 
Sede Internacional Roberval de Oliveira. 

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

 
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 

Durante estes dias de Junho/2013 aproveite para 
confirmar a presença de todos e para convidar com muita 
vontade as pessoas que você lembrou agora. 

Aproveitamos para agradecer a todos os Presidentes que 
marcaram em suas ALs a palestra motivacional “Rumo ao 
Sucesso” feita por mim e pelo Preletor Marcelo da Silva. 

Graças a esta oportunidade conseguimos um grande 
número de participantes entusiasmados com o Seminário. 

Muito obrigado ! 
Prel. José Victor Rodrigues Junior 

 
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 da Moto Caravana 
20:10: Saída do comboio 
21:00: Parada no Frango Assado da Castelo Branco para 

jantar 
Até as 23:00 chegada na Academia 
Atenção Motociclista: 
- Obrigatório utilizar 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 
- Sua segurança e do seu grupo depende da atenção e 

cumprimentos das normas do grupo e das orientações de 
cada “Capitão de Estrada”. 

Para cidades que não irão se encontrar na Regional SP-
Campinas, por favor façam seus cronogramas de maneira a 
nos encontrarmos as 21h no Frango Assado da Rod. Castelo 
Branco, e assim seguirmos e chegarmos todos juntos na 
Academia. 

Camisetas: Muito obrigado a todos que adquiriram as 
camisetas que estão sendo entregues no dia 08/06. Vamos 
todos vesti-las com alegria e entusiasmo no sábado na 
Academia de Ibiúna/SP. Ainda restam algumas camisetas, 
quem desejar nos procure. 

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 
 

PARA ILUMINAR A HUMANIDADE 
 

Pela paz da humanidade, mentalize: 
 

O Amor de Deus flui para o meu interior 
e preenche todo o meu ser, 

que neste momento resplandece intensamente 
e propaga vibração de Amor a toda a humanidade,  

abençoando-a. 
( 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. Sergio Valter Pelarin 
                                 ( sergio.pelarin@pop.com.br ) 
Editor:  Prel. Jose 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 

 


