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Redação: Equipe Fraternidade da Regional SP-Campinas                                  www.snispcampinas.org.br 

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, 
 
 Agradeço imensamente aos participantes de nosso Seminário do Sucesso da sub-Regional de Limeira, elevando mais ainda 
nosso agradecimento a equipe de planejou e executou este maravilhoso evento. Atitudes e realizações deste tipo são prova do 
quanto podemos ajudar ao próximo. 
 Agradeço aos participantes da Convenção Nacional dos Jovens da Seicho-No-Ie pois através do trabalho e amor de todos 
conseguimos ser a maior caravana presente no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.  
 Neste momento peço a atenção de todos para nosso Seminário do Sucesso Regional do dia 10/08. Este é o maior evento da 
Fraternidade de nossa regional e a dedicação dos Srs. Presidentes, dos Dirigentes e dos Divulgadores da Fraternidade, é que 
darão o propósito deste evento.  
 Buscamos colaborar com o Movimento de Iluminação da Humanidade através do trabalho com o público masculino, e este 
evento é o momento ideal para trazermos novos participantes e para aprofundarmos nossa estudo pessoal. 
 Contamos com a colaboração e ajuda de todos, para a divulgação, realização e condução deste precioso Seminário. 
 Aos presidentes, que por razões imperiosas do mundo fenomênico, não puderam estar no Seminário do Sucesso de Ibiúna, 
peço especial atenção em reunir e trazer todos os homens de sua Associação Local, no dia 10/08. 
 
 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 
10/08 SEMINÁRIO DO SUCESSO REGIONAL 2013, na 

Regional SP-Campinas, das 8h30 às 17h00. 
( mais informações nesta edição ) 
 
08/09 SEMINÁRIO REGIONAL PARA CASAIS, “Unidos 

pelo Amor, Fortalecidos pela Fé”, na Regional SP-
Campinas, das 13h às 17h, sob a orientação da 
Preletora Lilian Suzi Baffi Norimatsu de do Preletor 
Milton Kazuo Norimatsu. 

( mais informações nesta edição ) 
 
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 as 8:30h; 
- 15/09 Sub-regional Limeira as 13:30h; 
- 16/09 Núcleo de Itapira as 19:30h; 
- 17/09 Núcleo de Itatiba as 19:30h; 
- 18/09 Núcleo de Indaiatuba as 19:30h. 
( mais informações nesta edição ) 
 
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 a 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 14/09/2013 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 Julho. Desejamos vida 
longa, muita saúde, paz e prosperidade para nossos amigos: 
02/07 - Aldo José Bergantin (Limeira) 
03/07 - Sérgio Valter Pelarin (Itatiba) 
03/07 - José Maria Pereira Da Silva (Americana) 
12/07 - João Carlos Dos Santos (Holambra) 
16/07 - Valter Beig (Jd. Amazonas /Campinas) 
16/07 - Mauro Dionísio da Silva (Itatiba) 
28/07 - Ubirajara Baptista De Souza (Americana) 
 

Divulgadores 
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Caros amigos divulgadores da Regional SP/Campinas 

reverências, muito obrigado. 
É com muita alegria que, mais uma vez, entro em contato 

com os senhores através de mais um artigo do nosso Jornal 
do Fraterno. Especialmente, quero agradecer a todos que 
participaram da 58a Convenção Nacional dos Jovens da 
Seicho-No-Ie (28/07/2013) e dos participantes do 
Seminário do Sucesso da sub-Regional Limeira (21/07/2013).  

Contamos com a presença dos homens, novamente, no 
nosso Seminário Regional do Sucesso que ocorrerá no dia 10 
de agosto de 2013. 

Muito obrigado a todos. SUCESSO!!!! 
Prel. Marcelo da Silva 
Coordenador regional dos Divulgadores 
marceloseicho@hotmail.com 
 

Divulgação de Livros e Revistas 
 
Bom dia, muito obrigado. 
Neste mês de agosto teremos nosso Seminário do 

Sucesso Regional e seguem os livros tema do Seminário para 
os senhores adquirirem caso ainda não possuam.: Chave da 
Provisão infinita, A Verdade 8, Nova Visão do Casamento, 
Verdade da Vida 14, A Verdade 5, Todos Podem Ter 
Sucesso. 

Em Setembro/2013 teremos nosso Seminário do Livro 
nos seguintes locais: 

- 15/09 Regional SP Campinas 8:30 às 11:00 ( Todas ALs 
e Núcleos de Campinas, Sumaré, Nova Odessa, Jaguariúna - 
Fraternidade, Pomba Branca, Jovens, Prosperidade, 
Preletores e Educadores) 

- 15/09 Centro de Lazer do Trabalhador - Iracemápolis 
13:30 às 17:00 (Araras, Rio Claro, Leme, Americana, Jardim 
Ipiranga, Santa Bárbara Dóeste, Limeira, Piracicaba e todas 
ALs  Fraternidade, Pomba Branca, Jovens, Prosperidade, 
Educadores e Preletores da região) 

- 16/09 Núcleo de Itapira 19:30 às 22:00 (Mogi Mirim, 
Águas de Lindóia, Jaguariúna, Socorro e todas ALs  Frat, 
Pomba Br, Jov, Prosp, Educad e Prelet da região) 

- 17/09 Núcleo de Itatiba 19:30 às 22:00 ( Jundiaí, Eloy 
Chaves, Núcleo Valinhos, Vinhedo, Amparo, Campo Limpo 
Paulista, Morungaba e todas ALs  Frat, Pomba Br, Jov, Prosp, 
Educad e Prelet da região) 

- 18/09 Núcleo de Indaiatuba 19:30 às 22:00 (Salto, 
Itú, Morada do Sol - todas ALs Frat, Pomba Br, Jov, Prosp, 
Educad e Prelet da região). 

Maiores informações neste sábado, na reunião de 
presidentes. 

O livro lançamento deste mês é “Visamos uma Vida Bela” - 
do prof. Seicho Taniguchi, por R$10,00 e levando a cota de 6 
livros a AL terá desconto de 40%. 

Uma boa semana. 
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 de agosto iremos estudar em nossas reuniões 

os temas: “Ver na forma a sombra da mente” e “A verdade 

da inexistência da doença”, para o mês de Setembro “O 
corpo carnal é sombra da mente” e “A mente pode tomar 
o corpo saudável ou doente”. 

Lembro também que no dia 10/08/2013 a partir das 
08:30 horas teremos nosso Seminário do Sucesso Regional, 
Especifico para Homens, não esqueçam de levar um amigo. 
Será um dia de muita reflexão, sei que posso contar com 
todos os Presidentes da Fraternidade, também divulguem 
nas Associações: Pomba Branca, Jovens e Prosperidade, este 
evento e da Fraternidade, lembrando que este evento é 
destinado aos Homens. 

Nosso maior objetivo é nosso lema “Associação 
Fraternidade, guiando os Homens em novos caminhos de 
Luz”, então vamos com total convicção de fazer o maior 
numero possível de Homens, mais felizes e prósperos. 

Para as Associações que ainda não começaram a fazer as 
reuniões, por favor me liguem ou mande e-mail para que 
possamos fazer uma reunião, só para que vocês também 
conheçam esta reunião, sei que muitos dos veteranos de 
Seicho-No-Ie irão adorar, poder conversar livremente, tirar 
duvidas, dar relatos, contar experiências, e com isto poder 
ajudar um amigo que esta hoje passando pelo que já 
passamos. 

Vamos concretizar o ideal do Professor Masaharu 
Taniguchi que é divulgar o pensamento “Homem Filho de 
Deus”, ao maior numero de Homens possível. 

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

para Homens  
rafhorie@dglnet.com.br 

 
Caravanas 

 
Queridos Presidentes, Muito Obrigado! 
Sei que o grande sucesso da Convenção Nacional da 

Seicho-No-Ie realizado no dia 28/07/2013, é graças aos 
senhores e seus dirigentes, que com todo amor divulgaram a 
todas as pessoas sobre o grandioso evento. Foi o Brasil 
inteiro conectado com aproximadamente 12.000 pessoas.  

Por favor transmitam nossos agradecimentos a todos os 
Caravanista e dirigentes que com seu amor fizeram este 
magnífico trabalho. A todos vocês nossos sinceros 
agradecimentos! 

Quero pedir aos Caravanistas que no dia 10/08/2013 a 
partir das 08:30 horas teremos o Seminário do Sucesso 
Especifico para Homens da Regional SP-Campinas, sendo 
assim estamos contando com a força de vocês para levarem 
os Homens para nossa Regional, para que lá eles possam 
sentir como são importantes estes encontros da 
Fraternidade direcionados aos Homens, onde iremos 
aprender como lidar com os imprevistos da vida, como educar 
nossos filhos e também como unificar ainda mais nossos 
relacionamentos familiares. 

Este evento já está em sua 4ª edição, nas edições 
anteriores tivemos o publico desejado, e neste queremos 
dobrar, e para isto conto novamente com o amor e dedicação 
de cada um de vocês. Já agradeço pela maravilhosa 
dedicação que cada um de vocês. Muito Obrigado! 

Também lembrar a todos os Caravanistas e dirigentes de 
nossos seminários que irão ser realizados na Academia de 
Ibiúna, em especial Seminário para Casais que será realizado 
nos dias 21 e 22 de Setembro de 2013, onde lá os casais 
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terão a oportunidade de renovar votos, ter um momento só 
para eles no Jantar a Luz de Velas e se descontrair no Baile. 
Este seminário é para que os casais se refaçam e possam 
assim se fortalecer como família e voltar aos seus lares 
ainda mais iluminados e harmoniosos. 

E para as pessoas que querem ajudar, favor entrar em 
contato conosco pois sempre temos vagas para as pessoas 
que desejam ajudar nas atividades da Academia de Ibiúna. 
Lembramos que existem diversos Setores: Externa, vigília, 
Crianças, Interna, Cantina, Livraria, Forma Humana e 
Cozinha. A cada 3 (três) seminários trabalhando como 
voluntário durante o ano você pode participar de um 
seminário gratuitamente. Para maiores informações entre em 
contado conosco. 

A todos Muito Obrigado! 
Divulgador Rafael Horie  
rafhorie@dglnet.com.br 
 

SEMINÁRIO REGIONAL PARA CASAIS 
 
 “Unidos pelo Amor... Fortalecidos pela Fé!” 
 
O Departamento de Casais da Seicho-No-Ie do Brasil 

promove atividades específicas para casais, com o propósito 
de transmitir o ensinamento da Seicho-No-Ie aplicado ao 
casamento, por nós denominado “Nova Visão do Casamento” – 
“Modo feliz de viver a dois”. Com isso, orientamos casais que 
buscam uma vida conjugal feliz e harmoniosa sob a base da 
Imagem Verdadeira, iluminamos lares, “aproximamos 
corações” e concretizamos a paz, pois o paraíso terrestre 
começa dentro do lar. 

Através do departamento de casais, a Regional 
SP/Campinas fará um Seminário Especial, totalmente 
pensado e organizado para levar a Nova Visão do Casamento 
de forma alegre e muito emocionante. 

 
Dia 8 de setembro de 2013, das 13:00 às 17:00h, 

teremos na nossa Regional o Seminário “Unidos pelo Amor... 
Fortalecidos pela Fé!”,  

Orientado pelo casal de Preletores: 
Lílian Suzi Baffi Norimatsu  
Milton Kazuo Norimatsu 
 
Estamos preparando momentos inesquecíveis para união, 

fortalecimento e aproximação do casal, com oportunidades 
especiais para expressão do amor e avivamento do 
sentimento de unidade do casal. 

Palestras com os Temas 
• Significado Espiritual do Casamento 
• Conquiste Saúde e Prosperidade através da 

Harmonia Conjugal  
• Confiança, Liberdade e Respeito à Individualidade no 

Casamento 
Atividades Especiais 
• Perguntas e Respostas 
• Explicação e Prática da Meditação Shinsokan de 

Reconciliação 
 
Lembramos que haverá Reunião de Crianças e um 

delicioso Coffee Break para celebrarmos a alegria de viver 
momentos tão especiais para a vida conjugal na Seicho-No-
Ie! 

A Gratidão é de apenas $25,00 o casal. Os convites já 
estão disponíveis na Regional e nas Associações Locais! 

Para maiores informações, falar com: Henrique Rochetti 
ou Elaine Rochetti: (19) 3212-0886, (19) 8174-1158 ou 
mesmo na Regional: (19) 3251-7234 

Contamos com todos vocês! Só assim, esse dia será 
completo! 

Muito Obrigado!  
Departamento de Casais, Regional SP/Campinas 
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 da SEICHO-NO-IE DO BRASIL.  
Com muita alegria me dirijo a vocês PANS, Presidentes 

de Associações, Coordenadores de Núcleos, Preletores e 
Divulgadores que participaram no último dia 13 de Julho de 
2013, do estudo do novo Manual Administrativo da Missão 
Sagrada. 

Parabéns por participarem e tornarem esse evento um 
sucesso, você fez a escolha correta ao pertencer ao 
Movimento de Iluminação da Humanidade / Movimento 
Internacional de Paz pela Fé e pela decisão de tornar-se um 
Apóstolo da Missão Sagrada! 

Muito Obrigado! Deus já iluminou a todos para que juntos 
ilumine-nos a Humanidade. 

 
Novo Manual Administrativo Missão Sagrada 

 
Todos têm acompanhando e observado que a SEICHO-

NO-IE DO BRASIL está passando por um novo modelo de 
Estruturação Organizacional aonde novos Cargos e Funções 
estão surgindo, hoje já contamos com Coordenador Geral 
Organização Setorial (Núcleo) que é o responsável por todas 
as federações existem em uma Associação Local.  

Vamos então detalhar um pouco mais e explicar um novo 
cargo que compõem a diretoria de Núcleo é o CMSN – 
Coordenador de Missão Sagrada da Organização Setorial 
(Núcleo). 

O CMSN é indicado pelo Coordenador Geral Organização 
Setorial (Núcleo) e será responsável por todos os PAMS que 
atuam nas reuniões especificas de cada Organização Setorial 
(Núcleo) sendo eles Fraternidade, Pomba Branca, Jovens e 
Prosperidade. O CMSN se reporta, hierarquicamente, ao 
Coordenador Geral da Organização Setorial (Núcleo), e ao 
CMS – Coordenador de Missão Sagrada Regional e por último 
a Superintendência de Missão Sagrada da Sede Central. 

 
Seu Local de atuação é indicado pelo Coordenador Geral 

da Organização Setorial (Núcleo) e atuará na Organização 
Setorial (Núcleo) com a função de conduzir todos os 
trabalhos da Missão Sagrada do Núcleo, tendo com 
auxiliares os PAMS – Promotores Assistentes de Missão 
Sagrada que atuam nas reuniões da Seicho-No-Ie, Domingos 
da Seicho-No-Ie e na reuniões especificas da Fraternidade, 
Pomba Branca, Jovens, Prosperidade, Casais, Infantil, 
Juvenil, Jovens Casados, 3ª Idade, Mães, Gestantes, etc... 

Na próxima edição novas notícias e dicas que estão no 
novo Manual da Missão Sagrada, não percam... 
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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 Helierson 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 
 
Colocamos aqui a programação preliminar do Seminário do 

Sucesso Regional, para consulta e divulgação dos Srs. 
Lembrando que esta programação pode mudar. 

 
  FASE TEMA ORIENTADOR 

8:30 Hino Sagrado Louvor a Deus   

8:35 Abertura     

8:40 Hino Nacional     

8:45 Oração de abertura   Raimundo Maia 

8:50 Palavras de abertura Supervisor Doutrinário Administrativo Shigueo Teranisi 

9:00 1a Palestra 
Sabedoria espiritual que orienta a 
riqueza Oswaldo Garrafa 

9:40 Hino Sagrado Como as Estrelas   

9:45 2a Palestra Para quem busca a Cura Raimundo Maia 

10:25 Relato de Experiência     

10:35 Divulgação Seminário do Livro   

10:40 Hino Sagrado Universo Magnificiente   

10:45 3a Palestra 
Sobre a concepção religiosa do ato 
sexual Iara Colombo 

11:25 Hino Sagrado Canto para Consolidar a Fé   

11:30 4a Palestra Bebida, Fumo, Vicio e Libertinagem Raimundo Maia 

12:10 Almoço     

13:00 Retorno do Almoço   Oswaldo Garrafa 

13:15 OFICINAS 1 - Profissão e Empresas Oswaldo Garrafa 

14:45   2 - Harmonia Familiar Iara Colombo 

14:45   3 - Cura de Doenças ou Vícios Raimundo Maia 

14:45 Café     

15:00 Hino Sagrado Habitantes da Terra   

15:05 Divulgação Seminário de Casais Henrique Rochetti 

15:15 5a Palestra 
Quando o casal tem opiniões 
divergentes Iara Colombo 

15:55 Oração da Cura Divina   Iara Colombo 

16:05 Hino Sagrado     

16:10 
6a Palestra - 
Conclusiva Prosperar a Vontade Oswaldo Garrafa 

16:50 Agradecimento   Sergio Pelarin 

17:00 Oração Encerramento   Oswaldo Garrafa 

 
Seminário do Sucesso Sub-Regional Limeira 

 
Agradecemos a todos os queridos Fraternos que 

participaram conosco do Seminário do Sucesso da Sub-
Regional de Limeira. 

Muito obrigado a todos que tornaram esta ideia possível. 
Grande abraço 

Preletor Duilio Gonçalves de Sant´Ana 
 

Seicho-No-Ie na TV 
 

Confira a programação para nossa região: 

TV Aberta Canel 9 Net / 72 ou 99 
Domingo 
/ 7:30 
às 8:30 

BAND SP1 
Aberto, Net, TVA, Embratel, VIVO, 
CLARO, SKY 

Sábado 
/ 8:30 
às 9:00 

AND SP1 
Aberto, Net, TVA, Embratel, VIVO, 
CLARO, SKY 

Sábado 
/ 8:30 
às 9:00 

 
Jantar da Grande Harmonia 

 
No dia 27/09, que é aniversário da Revelação Divina da 

Grande Harmonia, teremos em nossa Regional um 
maravilhoso Jantar, a partir das 19:45h,  celebrando esta 
data importantíssima. 

Conteremos com a presença do preletor Raines Pierre 
Leite, de Belo Horizonte/MG, que nos brindará com a 
palestra “Pessoas inteligentes prosperam unidas”. 

Os convites individuais são vendidos a R$ 50,00, 
incluindo acesso ao evento com palestra, jantar, água, 
refrigerante e sobremesa. 

Crianças até 5 anos não pagam, de 6 a 10 anos pagam 
meia. Teremos reunião para crianças durante a palestra. 

Os ingressos já estão disponíveis com nossa diretoria e 
serão vendidos até dia 22/09. 

Maiores informações com o Prel. José Victor Rodrigues 
Junior pelo e-mail victorrodriguesjr@gmail.com 

 
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”. 

 
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 

 


