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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, 
 
 Agradeço imensamente aos Senhores Líderes destes maravilhosos movimento de Iluminação da Humanidade. 
 Muito obrigado pelos participantes ativos e felizes que tivemos no Seminário do Sucesso Regional 2013, ocorrido no dia 
10/08. 
 Muito obrigado pelo Seminário Regional para Casais que graças a participação maciça de várias ALs estava repleto de 
rostos felizes de casais maravilhosos. 
 Após a realização destes eventos ganhamos mais motivação, pois ainda temos uma grande missão para o ano, ajudando na 
divulgação de outras importantes atividades da Seicho-No-Ie. 
 Peço a todos que se dediquem ao Seminário do Livro que estará acontecendo nos próximos dias 15 a 18 de Setembro em 
vários pontos de nossa regional. 
 E no dia 27/09 teremos o Jantar da Grande Harmonia em nossa Regional para celebrarmos esta data de grande 
importância ao movimento da Seicho-No-Ie como um todo. Participem conosco desta grande festa. 
 
 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 
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 

12 e 13/10 SEMINÁRIO DO SUCESSO 2013, na 
Academia de Treinamento Espiritual de Ibiúna/SP 

 
03/11 Curso para Formação de Líderes 2013, na Regional 

Sub-Sede em São Paulo. 
09/11 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8h30 
10/11 2º Seminário do Sucesso Regional, em Itú/SP, no 

Colégio Regente Feijó, das 13:30h as 17:30h, com os 
Preletores: Raines Pierre Leite, Ana Marcia Mendes 
Silva Lega e José Antonio Guido. 

07/12 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 ( Confraternização 2013 ) 

 11/01 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 

 (*) programação sujeita a alterações 
 

Próxima Reunião de Presidentes:  
 Nossa primeira reunião de Presidentes de 2013 será 
no dia 05/10/2013 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 Agosto. Desejamos vida 
longa, muita saúde, paz e prosperidade para nossos amigos: 
03/08 - Tomohiko Ota ( Jundiaí ) 
07/08 - Carlos Yuji Tokubo ( Sumaré ) 
18/08 - Paulo Floriano de Toledo ( Campinas ) 
19/08 - Cleber Roberto Susi ( Salto ) 
 

Divulgadores 
 
Caros amigos divulgadores da Seicho-No-Ie, Regional 

SP/Campinas, reverências, muito obrigado. A luz de Deus 
acha-se acesa na vida de todas as pessoas. 

A nossa missão como divulgadores é divulgar a Seicho-
No-Ie ao maior número possível de pessoas. As revistas da 
Seicho-No-Ie são uma excelente oportunidade para isso. 
Visitas de benção também são uma ótima forma de divulgar a 
Seicho-No-Ie.  

Assim sendo, quando tiverem a oportunidade, participem 
de divulgação de revistas e visitas de bênçãos. 
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Se não tiver oportunidade, crie a oportunidade e vamos 
fazer a Seicho-No-Ie se espalhar na nossa região de 
doutrinação. Com a certeza de poder contar com todos, 
assim como sempre contamos, desde já agradecemos.  

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

Divulgação de Livros e Revistas 
 
Bom dia, Líderes da Humanidade, muito obrigado. 
Chegou o dia, nosso grandioso Seminário do Livro. 
Dividido em regiões, como todos já sabem seguem as 

datas e horários para relembrarmos: 
- 15/09 - RegionalSP Campinas às 8:30 - 11:00hs (AL´s 

Campinas e região - todas a s federações, Sumaré, Nova 
Odessa, Jaguariúna); 

- 15/09 - Centro de Lazer do Trabalhador de 
Iracemápolis  às 13:30 - 17:00hs (Al´s Araras, Leme, Rio 
Claro, Piracicaba, Limeira, Americana, Jd Ipiranga, Santa 
Bárbara Dóeste - todas as federações); 

- 16/09 - Núcleo de Itapira às 19:30 - 22:00hs (AL´s 
Mogi Mirim, Águas de Lindóia, Amparo, Socorro - todas as 
federações); 

- 17/09 - Núcleo de Itatiba às 19:30 - 22:00 hs (AL´s 
Jundiaí, Eloy Chaves, Núcleo de Valinhos, Vinhedo, Campo 
Limpo Paulista, Morungaba - todas as federaçõs); 

- 18/09 - Núcleo de Indaiatuba às 19:30 - 22:00 hs - 
será realizado na Câmara Municipal( AL´s Salto, Morada do 
Sol, Itú - todas as federações). 

 
No vol 17 de A Verdade da Vida, consta o seguinte 

ensinamento: 
"Todos já estamos dentro de uma grande embarcação 

chamada Salvação de Deus. Então,para que treinar em 
manter os próprios ombros um pesado fardo, pensando  que, 
descarregando-o, aumentará a carga da embarcação? 

 Mesmo que descarreguemos o fardo de nossos ombros, 
isso não aumentará a carga da embarcação. Se somos filhos 
de Deus e viajamos na “grande embarcação de Deus” não há 
necessidade alguma de continuarmos carregando pesados 
fardos em nossos ombros. O homem não foi feito para 
sofrer. Ele nasceu para ser feliz, pois é filho de Deus". 

 
Um grande abraço à todos, Deus abençoe vocês e toda a 

sua família e até 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! 
 
Este mês de Setembro iremos estudar os Temas: “O 

corpo carnal é sombra da mente” e “A mente pode tornar 
o corpo saudável ou doente” e para o mês de outubro 
iremos estudar “Câncer no pulmão, que nada!” e 

“Tratamento médico e cura de doenças através da 
religião” todos do livro Saúde e Prosperidade. 

Também teremos em Outubro dias 12 e 13 o Seminário 
do Sucesso só para Homens, na Academia de Ibiúna, iremos 
ter Luiz Hideo Tamaru na programação. Agende este 
compromisso, e não percam esta oportunidade. 

As Associações que ainda não tem reunião de Estudos 
Específicos para Homens, favor entrar em contato comigo 
para que possamos marcar a primeira Reunião e começar a 
fortalecer os Homens da sua cidade. 

E muito importante que ate o Centro possa ter toda 
atenção, para que ele se fortaleça cada vez mais. Esta é a 
importância de nossas reuniões, fortalecer os Homens, os 
Centros da família, para que este possa fortalecer a cidade.  

Há Todos Muito Obrigados! 
Divulgador Rafael Horie 
Coordenador da Reunião de Estudos Específicos para 

Homens  
rafhorie@dglnet.com.br 
 

Caravanas 
 
Este mês será um mês intenso para os Casais. O 

Seminário para Casais da Academia de Ibiúna esta 
prometendo romper barreiras do passado. Eles estão 
pedindo para que os casais levem fotos do casamento e 
primeiro encontro, por que lá eles irão montar murais, 
contando as diversas historias, com certeza será muito 
emocionante. Para este Seminário de Casais o casal Rochetti 
(Henrique e Elaine) estão coordenando a caravana sendo 
assim entre em contato com eles para ter maiores 
informações. 019-99288-0758 

Aos casais que pretendem ir sozinho entre em contado 
com eles para que possam repassar o numero de pessoas que 
irão estar no Seminário, esta informação e de suma 
importância para que a Academia possa acomodar todos os 
casais e filhos confortavelmente. Conto com a colaboração 
de todos. 

Lembrando que a diária é de R$ 65,00 o casal irá ter uma 
despesa total de R$ 260,00. Para poder assistir cerca de 7 
palestras, 4 praticas, almoço, cafés, jantar, dormitório e 
muita alegria no coração. Com certeza é um investimento 
muito barato. 

E para cada 19 participantes o 20º é gratuito, sendo 
assim colaborem com o departamento de caravanas este 20º 
poderá ser revertido para ajudar um próximo ou ate mesmo 
para eventos futuros. 

A todos muito Obrigado! 
Divulgador Rafael Horie 

 
Artigo para Leitura 

 
Oração e caridade como forma de Gratidão aos Pioneiros 
 
Reverências! Estimado internauta, alcança-o, neste 

momento, a minha oração, e as orações da “família” Seicho-
No-Ie. Muito Obrigado! 

 
Pode-se dizer que setembro, para nós, da Seicho-No-Ie, 

é o mês da Independência das almas. É o tempo de levantar 
com orgulho uma vela para quem se foi, e ao mesmo tempo 
agradecer pela vida que deles em nós permaneceu. 
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No dia 7, mais uma vez lotaremos a Academia Sul-
americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna para a 
Cerimônia em Memória dos Pioneiros do Brasil e Oração Pela 
Paz Mundial, e a 9ª Cerimônia em Memória às Almas dos 
povos negros e índios que foram escravizados na América 
Latina. 

 
Quem já participou há de concordar: nas cerimônias aos 

nossos falecidos, o mais ausente sentimento é o de luto. Em 
apenas uma manhã celebra-se um alegre elo de cinco séculos, 
uns com os outros. São alguns minutos em que se resumem 
500 anos de Amor e de sobrevivência, de trabalho e de fé 
que deram origem à nossa Pátria e ao que somos. 

 
Ganha voz, na colina sagrada de Ibiúna, o amor que ficou 

no silêncio dos túmulos. Elevamos orações não apenas ao 
soldado desconhecido, mas ao civil pobre e anônimo, à mulher 
imigrante ou para cá traficada, aos jovens cedo ceifados da 
vida, às crianças que vieram sem seus pais, e aos pais que 
deixaram para trás os filhos que jamais voltaram a ver. 

 
Tudo que desfrutamos hoje em dia é a súbita bênção dos 

esforços e sofrimentos das gerações que nos antecederam: 
o fogo, a escrita, o sanitarismo, a crença em Deus, ter um 
lar, vestir-se adequadamente, ter um trabalho digno, etc. 
Por isso, a eles devotemos nossa profunda gratidão pelo que 
viveram, e por hoje nos protegerem a partir dos planos mais 
elevados. 

 
Estimado internauta, além de convidá-lo para participar 

das cerimônias do dia 7 de setembro, convido-o também a 
efetuar a doação da assinatura de uma das Revistas da 
Seicho-No-Ie, que levam a milhares de pessoas o conforto e 
as Palavras de Deus, todos os meses. Escolha um amigo, 
parente, ou até a si mesmo e assine. 

 
Eis a forma de doar o que de melhor você recebeu dos 

seus antepassados. Na Seicho-No-Ie, nossa religiosidade 
pode ser vista em nós a cada vez que nos movemos. Por isso, 
quando estendemos uma revista com palavras iluminadoras, 
cumprem-se num instante todos os rituais nos quais nossos 
antepassados creram, pelos quais viveram e até mesmo 
morreram. 

 
Em honra e gratidão a eles, levamos nossa oração e 

queimamos incenso, mas também vamos ao fundo do “oceano” 
social empunhando revistas, feito os nós de uma grande 
“rede pescadora” de almas para Deus. 

 
Venha a Ibiúna, no dia 7, para dizer aos pioneiros o seu 

mais sincero “Valeu!”, mas também demonstre sua gratidão a 
eles com atos de caridade. Quem doa uma revista da Seicho-
No-Ie doa um sorriso, um futuro, um novo sonho e a luz do 
dia para muitos que, diferente de você, neste momento não 
sentem Deus no coração. 

 
Acesse nossa Livraria Virtual e faça alguém feliz. Muito 

Obrigado! 
 
Preletor Junji Miyaura 
Presidente Doutrinário da Seicho-No-Ie 
para a América Latina 
 

 
Artigo para Leitura 

 
Seminários para Casais e Seminários da Luz, 

portas abertas para a felicidade da família. 
 
Reverências! Que a Vida que preenche o Universo 

Infinito guie você e sua família por caminhos cada vez mais 
radiosos! Muito obrigada! 

 
Minha dica desta quinzena, neste espaço, é para os casais 

que estão vendo seus lares se desmanchar, sentem ter 
perdido os poderes “magnéticos” do amor e veem o seu 
casamento virar uma espécie de contrato social de fachada, 
mais por conveniência do que pela alegria de estar junto. 

 
Quem participa de um determinado seminário, nas 

academias de treinamento espiritual da Seicho-No-Ie, volta 
a acreditar em final feliz e em contos de fada. Se você acha 
exagero, pergunte a alguém que já foi a um Seminário para 
Casais da Seicho-No-Ie. 

 
Com temas e palestras que apontam os caminhos sábios 

para o coração, importantíssimos conteúdos se revezam com 
momentos de interação olho no olho entre os cônjuges, trilha 
romântica, declarações de amor, “tsunamis” de lágrimas 
felizes e abraços que fecham feridas para sempre. É a nova 
visão do casamento que devolve brilho aos olhos e às alianças 
nos lares do Brasil. 

 
Neste mês, os Seminários para Casais acontecem nos dias 

14 e 15 nas academias de Curitiba (Paraná) e da Amazônia 
(Pará), e na de Ibiúna no final de semana seguinte, em 21 e 
22. Informe-se clicando aqui, ou no item "Academias" no 
menu esquerdo dessa página 

 
A primeira quinzena de setembro também reserva as 

especiais emoções do Seminário da Luz nas Regionais SP-
VILA PRUDENTE (dia 7), SP-JABAQUARA (dia 8), RS-
NOVO HAMBURGO (dias 14 e 15) e no dia 15 em SP-
SANTANA e SP-INTERLAGOS. Dia 15 também é a data do 
evento nas Regionais em idioma japonês SP-NOROESTE 1, 
SP-SOROCABANA 1, SP ARARAQUARA e SP-PAULISTA 1. 
Clique aqui para ver os endereços das regionais. 

 
Trata-se de um evento que objetiva levar o Ensinamento 

Homem-Filho-de-Deus a quem ainda não o conhece. Como 
aplicar as leis mentais para prosperar, ter um lar harmonioso 
e manter-se sempre saudável são os assuntos abordados 
pelos preletores de mais alta graduação doutrinária no 
Brasil. Informe-se no ícone Seminário da Luz. 

 
Participar dos seminários da Seicho-No-Ie significa 

deixar para trás tudo o que arruína a alma e rouba a vida. 
Aqui, todos aprendem a optar por um jeito harmonioso para 
dar sentido aos seus dias, como verdadeiros Filhos de Deus. 

 
Novas Reverências! Muito obrigada! 
 
Preletora Marie Murakami 
Diretora Presidente da SEICHO-NO-IE DO BRASIL 
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Santuário Hoozo 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES NA DIVULGAÇÃO 

DOS REGISTROS ESPIRITUAIS 
 
Caros Presidentes das Associações Locais da 

Fraternidade, bom dia, muito obrigado, 
Seguem algumas informações importantes em relação aos 

Registros Espirituais para o Santuário Hoozo: 
 1) Os registros espirituais do Santuário Hoozo devem 

ser divulgados o ano todo. 
2) Orientar as pessoas para não preencher os registros 

somente nas vésperas da Festividade. 
3)Todas as Cerimônias em Memória dos Antepassados na 

ALs., os preletores devem divulgar os Registros Espirituais 
do Santuário Hoozo, mas só os da família serão evocados na 
AL. Depois da Cerimônia serão todos encaminhados para 
Regional.  

4) Não se deve orientar de forma generalizada o 
preenchimento do registro espiritual angelical, se a pessoa 
não tiver certeza que realmente aconteceu o aborto 
(provocado ou espontâneo ''Sublime e abençoado anjo do 
Reino de Deus da família XXXXXX''. Se chegar algum 
registro assim em Ibiúna, ele não será evocado.o), onde o 
adepto preenche o registro espiritual : 

Toda primeira quarta-feira do mês é realizado no 
Santuário Hoozo a cerimônia de evocação por uma equipe de 
preletores e lideres da iluminação, especialmente convocada 
para esta finalidade. 

Parabenizamos e agradecemos todos os dirigentes que 
participaram do curso do Santuário Hoozo em Ibiúna no dias 
03 e 04 de agosto de 2013. 

Preletor Odair José Carlos Mosca, Coordenador Regional 
 

SEMINÁRIO REGIONAL PARA CASAIS 
 
Agradecemos a todos os participantes do Seminário 

Regional para Casais do último dia 08/09. 
Muito Obrigado!  
Departamento de Casais, Regional SP/Campinas 
Preletor Henrique Rochetti 
Coordenador Regional de Casais pela Fraternidade 
henrique_rochetti@yahoo.com.br 

 
Seminário do Sucesso REGIONAL 2013 

 
Parabéns a todos os participantes e dirigentes que 

participaram do nosso Seminário do Sucesso Regional de 
10/08.Em Novembro teremos a adição em Itú, não percam. 

Muito obrigado ! 
 

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 

 
ABRINDO OS “OLHOS DA MENTE”, VEMOS QUE NÃO 

EXISTE MAL EM LUGAR ALGUM. 
   

Toda criação de Deus é perfeita. Portanto, a essência do 
mundo e do ser humano é o bem. Referindo-se a isso, 

Sakyamuni afirmou: “Todos os seres possuem a natureza 
búdica” e “Montes, rios, plantas, terra, em tudo está 

presente a natureza búdica”. 
Abrindo os “olhos da mente”, vemos que não existe mal 

algum. 
Esta é a primeira e a última Verdade. 

 
ORAÇÃO POR “LUZ MENTAL” 

 
Sou filho de Deus. Deus é Luz que desfaz as trevas da 

mente. Sou filho de Deus, portanto, filho da Luz. Mantendo 
sempre a mente iluminada, expulso as trevas. Porque sou 
filho de Deus, filho da Luz o local que estiver se tornará 

iluminado. Muito obrigado. 
 

( Do livro: Masaharu Taniguchi, do 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. 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 

 


