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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, 
 
 A DESCOBERTA DE SI MESMO 
 “Todo ser humano deve ser “ele próprio”. Deus colocou os seres humanos na face da Terra, incumbido cada qual de uma 
missão especifica que não pode ser realizada por nenhuma outra pessoa. Quem imita os outros está contrariando o objetivo com 
que Deus o criou. Muitas pessoas dizem, por exemplo: ”Vou trabalhar na empresa X porque todos os meus amigos estão 
trabalhando lá” ou “Vou ser escritor porque fulano ganha bem escrevendo romances”. Essas pessoas estão se colocando num posto 
diferente daquele que Deus lhes atribui. 
 Quem ocupa posto não designado por Deus terá sempre uma vida insegura, pois estará tentando ser o que não é e jamais 
poderá sentir-se plenamente satisfeito com sua vida. Ninguém pode ter grande progresso a não ser através de trabalhos que 
desenvolvam a sua individualidade.” 
 (365 itens para alcançar um ideal. Pg. 82) 
 Meus queridos Presidentes tenha a plena certeza de que vocês foram escolhidos por Deus, para desempenhar este 
grandioso trabalho nas suas Associações Locais, por isso nós contamos sempre com os senhores em todos os nossos eventos. 
 MUITO OBRIGADO PELA DEDICAÇÃO DE AMOR NA DIVULGAÇÃO DE TODOS OS EVENTOS 
 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 
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 09/11/2013 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 Setembro. Desejamos vida 
longa, muita saúde, paz e prosperidade para nossos amigos: 

08/09 - José Aparecido Navarro ( Sta Bárbara Doeste ) 

10/09 - Aparecido Ivaldo De Araújo ( Campo Limpo Pta ) 
11/09 – Wlademir Antonio Pohl ( Sta Bárbara Doeste ) 
12/09 - Wilson Cavassan ( Campinas ) 
16/09 - Jaime Messias Da Silva ( Campinas ) 
24/09 - Márcio Rogério De Lima ( Jundiaí ) 
29/09 - Alfredo Shizuo Taniguchi ( Sumaré ) 

 
Divulgadores 

 
Caros amigos divulgadores e dirigentes da Seicho-No-Ie 

da Regional SP/Campinas, reverências, muito obrigado. 
No livro "O que deve fazer o dedicado à iluminação" pag. 

36, 6a edição consta no artigo 5: "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". 

Dessa forma, tendo em vista que os senhores são 
divulgadores, e estão cientes do cargo e posição que ocupam 
dentro do Movimento de Iluminação da Humanidade, estou 
aqui, mais uma vez, para agradecer pelo trabalho que vem 
sendo realizado pelos senhores em suas respectivas áreas de 
atuação. 

Venho, também, através deste artigo, convidá-los ao 
nosso último Curso para Formação de Líderes realizado na 
Sub-Sede em São Paulo que será no dia 3 de novembro de 
2013. 

Provavelmente os próximos serão realizados na Regional 
SP/Campinas. Forme uma caravana, juntamente com o seu 
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presidente de AL e participe. Sem mais, agradeço a 
colaboração e a participação. 

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

Divulgação de Livros e Revistas 
 
Bom dia, muito obrigado, 
Primeiramente em nome do presidente da Federação 

Fraternidade Preletor Sérgio Valter Pelarin, agradecemos a 
participação e a divulgação do Seminário do Livro. Graças a 
cada um dos senhores foi um Sucesso. 

Regional SP Campinas tivemos a participação de 163 
seminaristas, e na Sub Regional, realizado em Iracemápolis, 
tivemos 255 participantes, no Núcleo de Itapira tivemos 59 
participantes, no Núcleo de Itatiba tivemos 140 
participantes e no Núcleo de Indaiatuba tivemos 180 
participantes. Agradecemos também às Federações Pomba 
Branca, Jovens, Prosperidade, Educadores e Preletores pelo 
empenho. Tivemos fora os livros divulgados no convite, 
aproximadamente 373 preceitos divulgados como oferta 
relâmpago no valor de 5,00 cada. 

Podemos sentir como dever cumprido, a satisfação das 
pessoas e a sabedoria da preletora em grau master Ivone 
Gomes Holanda na condução deste Seminário. 

Com certeza todos os senhores acumularam bastante 
"fukuden" (acúmulo de boas ações oferecidas no passado) e 
que com certeza se manifestará como a manifestação de sua 
própria Imagem verdadeira. 

Um grande abraço à todos, Deus  abençoe os senhores e 
a cada um de seus familiares. 

Até o mês que vêm, 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 
Neste mês de Outubro iremos estudar “Câncer no 

pulmão, que nada!” e “Tratamento médico e cura de 
doenças através da religião” e no próximo mês iremos 
estudar “Os méritos e os deméritos dos medicamentos” e 
“Torne sua vida saudável através da mente”, do Livro 
Saúde e Prosperidade. 

Estou aceitando sugestão para o ano de 2014, e peço para 
quem tiver alguma, favor me enviar, com respeito de que 
livro podemos estudar e sobre as reuniões se vocês tem algo 
que gostaria de acrescentar. 

Com relação as Associações que ainda não fazem reuniões 
de Estudos Específicos para Homens, por favor entrem em 
contato comigo para que possamos agendar uma, para que 
vocês entendam como ela é importante e irá fortalecer ainda 
mais os laços entre os adeptos masculinos de sua associação. 

Também quero convidá-los para o Seminário do Sucesso 
Específicos para Homens, que será realizado nos dias 12 e 13 
de Outubro na Academia de Ibiúna, por favor monte suas 
caravanas e vamos todos para mais este maravilhoso evento 
da Fraternidade. Teremos como palestrante o Preletor Luiz 
Hideo Tamaru, sendo assim serão dias maravilhosos, sei que 

todos vocês irão gostar muito. Vamos apoiar nossa 
Associação Fraternidade. 

“Associação Fraternidade, guiando os Homens em novos 
caminhos de Luz” 

Divulgador Rafael Horie 
Coordenador da Reunião de Estudos Específicos para 

Homens  
rafhorie@dglnet.com.br 
 

Secretaria 
 
Queridos Presidentes, 
A todos quero agradecer por todos vocês estarem 

entregam os relatórios mensais das atividades da sua 
Associação, assim podemos verificar quais Associações estão 
aumentando os números e ajudando a Iluminar o maior 
numero de pessoas, e com toda a certeza melhorando nossa 
Cidade, Região e ate nosso País. 

Lembro que a obrigação de entregar os relatórios e do 
Presidente, sendo assim se você não estiver entregando o 
relatório mensal em nossas reuniões, favor entrar em 
contato com o seu secretário para verificar se ele esta 
encaminhando mensalmente os relatórios. 

Eles são muito importantes para que possamos estar 
acompanhando o desempenho de cada Associação. E para 
sede central e de suma importância para que eles possam 
traçar os rumos da criação dos Núcleos e a unificação das 
federações. 

Caso tenha alguma duvida com relação ao preenchimento 
ou não tenham os formulários, favor me contatar que terei o 
maior prazer em ajudar. 

Muito obrigado, 
Divulgador Rafael Horie 
Secretário 
 
Oração para superar a insegurança e o medo 

 
Dentro do meu ser existe a paz de Deus. Nada pode 

perturbar minha tranqüilidade. O límpido lago do interior de 
minha alma é sereno porque está protegido por Deus e ele 

reflete a glória de Deus, Pai eterno. Estou em paz. A paz de 
Deus está dentro da minha alma. O que perturbou minha alma 

desapareceu para sempre. Sou um com Deus, O Qual é a 
minha própria Vida. Aqui, neste momento, recupero a força e 

a coragem. E enfrento a vida e o trabalho, com absoluta e 
solene paz em meu interior. Sendo um com Deus, nada pode 

perturbar a paz da minha alma. Nenhum mal pode aproximar-
se de mim. Estou com Deus. Estou protegido por Deus. Muito 

obrigado 
( Do 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, Muito obrigado ! 
 


