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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, 
 ASSOCIAÇÃO LOCAL 
 Objetivo 
 Na qualidade de órgão que atua na LINHA DE FRENTE DO MOVIMENTO DE ILUMINAÇÃO DA HUMANIDADE DA 
SEICHO-NO-IE, a Associação Local tem por objetivo difundir o Pensamento Iluminador em todas as camadas sociais de trabalho, 
em todos os lares, e cumprir a missão de concretizar o ideal que norteou a fundação da Seicho-No-Ie, procedendo sempre em 
conformidade com os propósitos e diretrizes da Seicho-No-Ie do Brasil. A Associação Local, é o local onde renovamos a nossa fé 
constantemente, de modo que em hipótese alguma, quaisquer que sejam as circunstâncias, não fiquemos abalados, acreditando 
sempre na capacidade do ser humano, exteriorizando a todo instante nossa verdadeira natureza divina. É um órgão de divulgação 
doutrinária e constitui a base do Movimento de Iluminação. A Associação Local, pertence a Regional de sua área, sendo hierárquica 
e funcionalmente subordinada a Federação. 
 A fim de cumprir a missão de uma Associação Local, devemos portanto, divulgar de corpo e alma, convidando o maior numero 
de pessoas a participarem nas diversas atividades da Associação Local, para aumentar cada vez mais o numero de associados que 
conscientizem o grandioso ensinamento da Seicho-No-Ie, atendendo aos anseios do nosso sagrado Mestre Masaharu Tanigushi.  
 ( trechos da apostila do presidente da Associação Local ) 
  
 AS 3 FORÇAS QUE CONDUZEM A REALIZAÇÃO DAS METAS 
 Força da Palavra (palavras alegres, animadoras, carregadas de convicção) 
 Força da mente (acreditar na Verdade Fundamental, “Homem filho de Deus” dotado de força infinita.) 
 Força da ação (após receber a inspiração divina, devemos colocar imediatamente em ação, pois do contrário essa inspiração 
ficará anulada) 
 Palavras da Preletora Marie Murakami, Na Regional SP-Campinas. 
 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 
13/07 Estudo Virtual da Missão Sagrada, na Regional SP-

Campinas, às 13h 
20/07 FESTA JUNINA REGIONAL, na Regional SP-

Campinas, às 17h 
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 

SEMINÁRIO DO LIVRO, em toda a Regional SP-Campinas, 
veja as datas de cada região: 

- 15/09 Regional SP Campinas ( manhã); 
- 15/09 Sub regional Limeira ( tarde); 
- 16/09 AL Itapira e região; 
- 17/09 Al Itatiba e região; 
- 18/09 Al Indaiatuba e região incluindo Salto, Itú. 
 
27/09 JANTAR DA GRANDE HARMONIA, “Pessoas 

Inteligentes enriquecem juntas”, na Regional SP-

Campinas, com o Preletor Raines Pierre Leite, às 
20h. Convites já estão Venda procure nossa 
diretoria. 

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 03/08/2013 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 Junho. Desejamos vida 
longa, muita saúde, paz e prosperidade para nossos amigos: 
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02/06 - Plinio Yoshio Suguinoshita (Valinhos) 
09/06 - Wagner Luiz de Camargo (Itu) 
10/06 – Antonio Gregório (Valinhos) 
29/06 – Pedro Abílio Miranda (Leme) 
 

Divulgadores 
 
Caros amigos divulgadores da Regional SP/Campinas, 
Reverências, muito obrigado, 
Venho agradecer a presença de todos no Seminário do 

Sucesso na Academia de Treinamento Espiritual de 
Ibiúna/SP. 

Nossa Moto Caravana foi um Sucesso e estendemos nosso 
convite a todos que queiram participar conosco dessa grande 
aventura. 

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

Divulgação de Livros e Revistas 
 
Bom dia, muito obrigado. 
O momento é agora ! 
Sofrer um roubo, para muitas pessoas, é um incidente 

que, apesar de muito desagradável, não tem nenhum 
significado especial. Mas os dois roubos que sofri tiveram 
grande significado para mim, pelo seguinte motivo: eu havia 
decidido que passaria a publicar uma revista com mensagens 
de salvação da humanidade com base no meu próprio 
despertar, assim que minhas economias atingissem um 
montante que me permitisse arcar com as despesas de 
publicação. Mas tanto o primeiro com o segundo roubo 
ocorreram quando eu mal tinha conseguido juntar dinheiro 
para as necessidades imediatas, como roupas e calçados. 
Então pensei: se as coisas continuarem assim, nem sei quando 
estarei em condições de realizar aquilo que julgo ser minha 
missão. Talvez eu acabe morrendo sem poder cumprir minha 
missão na Terra. Nesse instante, ouvi uma voz soar dentro 
de minha cabeça: "O momento é agora!". "Comece agora 
mesmo a sua missão! Não há outro momento além do 
agora. No agora existe o infinito, existe a força 
inesgotável". 

(Você é Dono de Potencialidade Infinita, pág. 193-195) 
E com esse conhecimento vamos divulgar o maior número 

de livros e revistas agora. Não vamos imaginar como vamos 
divulgar e sim tomar a atitude de divulgar, a partir daí 
inspirações virão para os senhores divulgar da maneira 
correta com certeza.  

O livro lançamento Decisão em Prol das Gerações 
Futuras, no valor de R$40,00 está em promoção e levando a 
cota de 6 livros com desconto de 40%, o valor unitário será 
R$24,00. 

Confirmadas as datas para o Seminário do Livro em 
Setembro/2013: 

-15/09 Regional SP Campinas ( manhã); 
-15/09 Sub regional Limeira ( tarde); 
-16/09 AL Itapira e região; 
-17/09 Al Itatiba e região; 
-18/09 Al Indaiatuba e região incluindo Salto, Itú. 
Um feliz Julho, Deus os abençoe 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 de Associação Local, gostaria de 

agradecer pelo empenho dos senhores no Seminário do 
Sucesso na Academia de Ibiúna. Queria pedir a todos vocês 
que se puderem me mandar relatos de experiência do 
Seminário favor nos encaminhar, para que possamos 
aprimorar ainda mais nossos Seminários. 

Para Julho o tema central das nossas Reuniões de 
Estudos Específicos para Homens será a Convenção Nacional 
da Seicho-No-Ie com o Tema “Pratique o Bem, cultive a 
Fé” e para o mês de Agosto estudaremos “Ver na forma a 
sombra da mente” e “A verdade da inexistência da 
doença” do Livro Saúde e Prosperidade. 

Desejo que todos participem de nosso Seminário do 
Sucesso Especifico para Homens que será realizado no dia 
10/08/2013. Tragam os seus dirigentes e adeptos para este 
evento, e sei que todos sairão mais felizes e iluminados. 

A todas as Associações que estão realizando as reuniões 
de Estudos Específicos para Homens meus sinceros 
agradecimentos! Sei que cada vez mais estamos iluminando 
os Homens para que eles possam prosperar cada vez mais, 
com isto a família, a saúde e tudo viera por acréscimo. As 
associações que ainda não fizeram a reunião incentivo para 
que façam pelo menos uma Reunião mensal, e se precisar 
estaremos indo na Associação para fazer esta primeira 
reunião.  

Lembrando que a Reunião para Homens é muito 
importante, não para a Associação, mais sim para os Homens, 
muitos são os que carregam verdadeiros fardos pesados por 
não conhecer a verdade, por não poderem expor seus 
problemas, pela própria timidez ou para não expor o 
fracasso. Busco terminar este ano com todas as Associações 
realizando estas reuniões, não com o objetivo de cumprir 
uma meta, pois este nunca será nosso objetivo, mas como 
objetivo principal iluminar o maior número de pessoas que 
pudermos. E sei que para atingir os Homens precisamos 
acolher de uma forma mais intensa do que em nossas 
reuniões, onde na maioria só ficamos ouvindo o palestrante. 
Então vamos divulgar a Verdade Homem Filho de Deus ao 
maior numero de pessoas, e vamos acolher estas pessoas da 
melhor forma que for possível. 

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

para Homens  
rafhorie@dglnet.com.br 

 
Caravanas 

 
Reverências, Muito Obrigado! 
Para a Convenção Nacional da Seicho-No-Ie que será 

realizado no dia 28/07/2013, os convites estão a venda por 
R$ 35,00. Os interessados devem verificar com as 
Associações do Núcleo e das cidades vizinhas para formar 
caravanas rumo à convenção. O objetivo principal é a redução 
do uso de combustíveis ajudando o meio ambiente, 
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atendendo ao tema “Pratique o bem, cultive a Fé”, vamos nos 
conscientizar disto, e façamos a nossa parte. 

Vinte pessoas dizendo que são Filhos de Deus é uma 
coisa, mais três mil pessoas afirmando que são Filho de Deus 
é uma outra vibração. Não perca esta oportunidade de estar 
entre estas pessoas. 

Outro evento importante, o Seminário para Casais dos 
dias 21 a 22 de Setembro de 2013, onde teremos os 
Preletores Marcos Rogério Silvestri Vaz Pinto, Eliana Maria 
Guimarães Costa Lima, Fernando Bianchi Rufino e Aparecida 
Firmino da Silva. Venha renovar seus votos, venha ter um 
jantar a Luz de Vela, venha se divertir. 

Seminário do Sucesso dias 12 e 13 de outubro de 2013, 
onde teremos os preletores Junji Miyaura, Manoel Silvino 
Nunes da Souza e Milton Massayoshi Yuki. Se você já foi 
este ano, se não foi este ano. Venha para este Seminário sei 
que iremos preencher as lacunas que poderão completar a 
sua vida. 

Lembrando a todos que o valor da diária é de R$65,00, e 
se paga com antecedência de até uma semana através de 
depósito para a academia o valor da diária passa a ser 
R$60,00. 

Então monte sua caravana, expresse a alegria que é estar 
na Academia, onde lá teremos 800, 1.000 pessoas vibrando 
de intensa harmonia e felicidade. Sempre encontramos em 
cada pessoa que já foi à Academia muitos relatos. 

Caso precise de ajude para montar caravanas e só nós 
comunicar que estamos aqui para orientar e ajudar. 

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

Atividades para Casais 
 
“O modo de viver da Seicho-No-Ie fundamenta-se em 

demonstrar amor através de palavras, atitudes e ação. Se 
alguém apenas age, sem manifestar seus sentimentos em 
palavras, também não expressa amor suficiente, pois falta a 
força da palavra. Manifestando amor num simples sorriso e 
em cada atitude, desaparece a resistência mental recíproca 
entre os cônjuges e o lar se ilumina.” 

(Do livro A Verdade da Vida, Volume 40, Masaharu 
Taniguchi, p. 48) 

As reuniões mensais nas Associações Locais funcionam 
como o alimento da alma do casal. Ali, as arestas do cotidiano 
familiar são eliminadas e a conscientização de que eu e o 
outro somos um é intensificada. Nessas reuniões, 
aprendemos a respeitar a individualidade do outro e 
percebemos que as diferenças e as divergências aperfeiçoam 
e contribuem para o aprimoramento do casal. Harmonia 
conjugal, o papel do homem e da mulher no lar, o perdão na 
vida a dois, a prática do amor e do elogio no cotidiano do 
casal, lealdade e fidelidade, educação de filhos, 
relacionamento com pais, sogros e sogras, harmonia sexual, 
esses temas e muitos outros são tratados com muito carinho 
e amor em nossas reuniões. 

A peculiaridade das reuniões está no fato de possuir uma 
programação específica para casais. O tema, as dinâmicas, os 
relatos e as orações devem estar relacionados com a vida 
conjugal. É fundamental também que se estabeleçam 
momentos na programação para que os casais expressem o 
amor. Isso pode ocorrer por meio de dinâmicas e práticas. 

Esperamos que os casais da Seicho-No-Ie busquem 
juntos a Verdade, que juntos orem a Deus e juntos 
participem de reuniões, conferências, seminários, 
caminhando na mesma direção. Enfim, que juntos, de mãos 
dadas, trabalhem em prol do ideal de iluminar lares, como 
uma única Vida!  

Que possamos unir os nossos esforços, dedicação e amor 
no objetivo maior de iluminar os lares das famílias da nossa 
Regional. Nessa trajetória, o sucesso dependerá, em 
especial, da DECISÃO de cada um dos senhores de vivenciar 
essa que também é uma importante missão do presidente de 
Associação Local. 

Colocamo-nos à disposição para auxiliá-los nessa 
iluminada caminhada. 

Vejam nossas atividades atuais: 
Evento Realizado: 
- 1ª Conferência para Casais – Núcleo Jardim Londres 
Evento Programados: 
- Seminário Regional para Casais, 08/Set/2013 
Eventos Previstos: 
- 1ª Conferência para Casais  - Núcleo de Amparo 
- 1ª Conferência para Casais  - Núcleo de Itatiba 
- 2ª Conferência para Casais  - Núcleo de Itapira 
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 

 
Missão Sagrada 

 
Reverências, Muito Obrigado! 
Caros Presidentes e Dirigentes, Preletores e 

Divulgadores.  
Com muita alegria me dirijo a vocês PANS, Presidentes 

de Associações, Coordenadores de Núcleos, Preletores e 
Divulgadores de todas as federações da Regional SP-
Campinas com a proposta de aprimorar nossos conhecimentos 
sobre a Missão Sagrada e a Forma Humana. 

“Os senhores têm cada qual inúmeras missões, mas 
observando o fato de terem se reunido na Seicho-No-Ie, 
significa que são todos apóstolos da Missão Sagrada”.   

“Com a formação da Missão Sagrada, foi-me entregue 
pelas Mãos de Deus esta tarefa sagrada, que é o Movimento 
de Iluminação da Humanidade; portanto, a realização desta 
obra sagrada é a minha missão”. Gostaria que os senhores 
próprios se considerassem pessoas eleitas e convocadas para 
ela. É a nossa Missão Sagrada. Desejo que consiga o maior 
número possível de companheiros, pois a união faz a força. O 
momento oportuno é sempre AGORA.  

(Fonte: Manual Módulo de Estudo da SNI pág. 85 e 86.) 
 
Estejam convidados no próximo dia 13 de Julho de 2013 

(sábado) a partir das 13:00hs na sede da Regional SP-
Campinas uma tarde de Estudo do Novo Manual 
Administrativo da Missão Sagrada e Forma Humana, aonde 
você terá a oportunidade de esclarecer suas dúvidas e 
entender como funciona todo o processo administrativo. O 
Estudo será Orientada pelo Preletor Aspirante Ricardo 
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Viana Libarino – Supervisor Administrativo Superintendência 
da Missão Sagrada e Forma Humana da Sede Central.  

Não percam a oportunidade para que suas Associações e 
Núcleos tenham total conhecimento sobre a Missão Sagrada 
e Forma Humana, você irá obter novos conhecimentos, dicas 
e relatos. 

Solicito a gentileza dos senhores para confirmação junto 
ao CMS: Gilson Costanzo Jr através do e-mail: 
gilson@agildata.com.br até o dia 10/07 ou pessoalmente na 
Coordenação Regional da Missão Sagrada. 

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

 
Seminário do Sucesso REGIONAL 2013 

 
No próximo dia 10/08/2013 com início as 8:30h ocorerá o 

Seminário do Sucesso Regional, promovido pela Associação 
Fraternidade da Seicho-No-Ie do Brasil, Regional SP-
Campinas, com o tema “Sabedoria Espiritual que gera 
Riqueza”. 

Com a orientação dos Preletores: Oswaldo Garrafa Neto, 
Raimundo Oeiras Maia e Iara Regina Colombo. 

Teremos diversas palestras com os assuntos: “Sabedoria 
espiritual  que orienta a riqueza”, “Para quem busca a cura”, 
“Sobre a concepção religiosa do ato sexual”, “Quando o casal 
tem opiniões divergentes” e “Prosperar a vontade”. 

Contamos com oficinas abordando assuntos como: 
“Profissão e Empresas”, “Harmonia Familiar”, “Cura de 
Doenças ou Vícios”. 

O convite do evento com direito a café da manhã e 
almoço será de R$25,00. 

Solicitamos aos Srs. Presidentes da Fraternidade que nos 
tragam na próxima reunião o número de pessoas presentes 
vindos de sua AL. 

Muito obrigado ! 
Prel. José Victor Rodrigues Junior 
 
Seminário do Sucesso Sub-Regional Limeira 

 
Graças ao Livre Arbítrio, que nos foi concedido pela 

Grande Vida, somos dotados de liberdade plena para 
conduzir nossas vidas da maneira que desejarmos, mas tudo 
que existe, por serem integrantes do Deus Pai Universal, 
tem o mesmo destino: A evolução. 

O livre arbítrio nos permite a maneira e o tempo para 
galgarmos níveis mais elevados de consciência, mas nosso 
destino final é o sucesso, e a Seicho-No-Ie nos oferece a 
principal ferramenta para guiar os homens nesta direção, 
que é o auto conhecimento baseado na Verdade “Homem 
Filho de Deus”. E é com o intuito de divulgar esta Verdade ao 
público masculino, a Federação Fraternidade realizara o 1° 
Seminário do Sucesso da Sub Regional SP Limeira Regional 
SP Campinas, oportunidade em que teremos como 
orientadores os preletores da Cede Central José Roberto 
Botelho e Arnaldo Alves da Silva que abordarão os seguintes 
temas : “Domine seu mundo Mental, Ilumine sua Vida 
Familiar, Onde há amor, há sucesso e Exatamente ao pensar 
" não consigo ". 

O evento acontecerá no dia 21 de julho, na cidade de 
Limeira às 14:00 horas, fica na Av. Maria Buzolin n° 383.  

Contamos com sua presença ! 

Grande abraço 
Preletor Duilio Gonçalves de Sant´Ana 
 

Seminário do Sucesso 2013 
 
Muito obrigado e todos os maravilhosos participantes do 

Seminário do Sucesso 2013, em Junho na Academia de 
Treinamento Espiritual da Seicho-No-Ie em Ibiúna/SP. 

Nos dias 12 e 13 de Outubro teremos a segunda edição 
deste ano, e iremos organizar uma nova participação 
contando com a ida de nossos fraternos que não puderam ir 
em Junho. No próximo mês enviamos novas informações. 

Muito obrigado ! 
 

MOTO CARAVANA 2013 
 

Nossa 2ª Moto Caravana ao Seminário do Sucesso foi 
memorável ! 

Graças a participação de 9 motociclistas e de uma equipe 
de apoio excepcional, conseguimos uma viagem perfeita e 
sem nenhum incidente de qualquer tipo. 

Na saída tivemos até uma oração especial, chamada de 
Oração para Segurança da Motocaravana, inspirada pela 
Oração de Segurança no Trânsito da Seicho-No-Ie. 

Pilotos e máquinas se comportaram além do esperado, 
transformando nossa experiência numa verdadeira aventura. 

Durante o Seminário em Ibiúna a “Camiseta” foi um Show 
a parte ! Estava fácil encontrar nossos colegas no meio de 
tantos seminaristas !  

Não faltou nem a primeira foto oficial da MotoCaravana, 
SUCESSO ! 

Muito obrigado pelo carinho e participação de todos, 
Prel. Marcelo da Silva 
Prel. Jose Victor Rodrigues Junior 
 

MENSAGEM DE LUZ 
 

ORAÇÃO PARA A MANIFESTAÇÃO DA IMAGEM 
VERDADEIRA DO BRASIL 

 
Neste momento, fluem do Mundo da Imagem Verdadeira: a 

Infinita Sabedoria e o Infinito Amor de Deus. 
Através destas infinitas forças o Brasil se torna tão 

perfeito como já o é, no Mundo da Imagem Verdadeira. 
 

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 

 


