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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, 
 
 ANO NOVO DE REALIZAÇÕES 
 
 Que o Amor, a Paz e a Felicidade façam parte da vida de todos neste ANO NOVO que está se iniciando, BOAS FESTAS. 
 
 A realização para o sonho de alguns, quase sempre, se perde na metade do caminho, mas, se Deus quiser, ainda terão muitos 
outros anos para encontra4la. Desejo do fundo do meu coração que cada vez, que seus sonhos seguirem viagem, eles sempre voltem 
para sua vida transbordando de realizações. 
 
 Que o Natal seja um passaporte para que seus sonhos embarquem na “viagens das Realizações” do Ano Novo, e que não 
voltem sem a conquista dos objetivos que motivaram a mesma. 
 
 Que Deus tome a frente e que nas noite sem luar, as estrelas brilhem mais forte, iluminando o longo caminho. 
 
 Que o próximo ano, possamos ainda ser amigos, e esperarmos junto a chegado dos nosso sonhos que partiram comemorando 
com imensas taças de amizade verdadeira, a vinda e a realização de cada um. 
 
 Um maravilhoso 2014, para todos vocês e seus familiares, é o que desejamos todos nós da Federação Fraternidade da 
Regional SP4Campinas 
 
 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 
01/02 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8h30 
01/02 Conferência dos Módulos, na Regional SP-Campinas, 

às 13h00 
08/03 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8h30 
05/04 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8h30 
13/04 58ª Festividade do Santuário Hoozo do Brasil, na 

Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual 
em Ibiúna/SP. 

26/04 SEMINÁRIO ESPERANÇA E FÉ, na Regional SP-
Campinas 

10/05 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 

24-25/05 SEMINÁRIO DO SUCESSO, na Academia de 
Treinamento Espiritual de Ibiúna/SP.  

07/06 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 

08/06 SEMINÁRIO PARA CASAIS, na Regional SP-
Campinas. 

05/07 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 
SP-Campinas, às 8h30 

19/07 Festa Julina, na Regional SP-Campinas, às 8h30 
02/08 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8h30 
09/08 SEMINÁRIO DO SUCESSO REGIONAL, na 

Regional SP-Campinas.  
30-31/08 Seminário para Casais, na Academia de 

Treinamento Espiritual de Ibiúna/SP 
06/09 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8h30 
28/09 SEMINÁRIO DA LUZ, da Sub-Regional em 

Iracemápolis/SP 
10/10 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8h30 
12/10 Festa das Crianças, na Regional SP-Campinas, às 

8h30 
01/11 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8h30 
30/11 SEMINÁRIO DA LUZ, na Regional SP-CAMPINAS 
06/12 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8h30 
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 (*) programação sujeita a alterações 

 
Próxima Reunião de Presidentes:  
 Nossa primeira reunião de Presidentes de 2013 será 
no dia 01/02/2014 às 8:30h na Regional SP-Campinas. 
 Contamos com sua presença !  
 

Parabéns para vocês! 
 

Parabéns aos presidentes, dirigentes e divulgadores que 
comemoraram seu aniversário em Novembro. Desejamos vida 
longa, muita saúde, paz e prosperidade para nossos amigos: 

03/11 – Ismael Artoni ( Indaiatuba ) 
04/11 - Alex Rodrigues Diogo ( Campinas ) 
11/11 - José Maria Marconi ( Itapira ) 
23/11 - Jair Baptista de Souza ( Amparo ) 
25/11 – José Victor Rodrigues Junior ( Campinas ) 
25/11 - Jairo Borges da Silva ( Valinhos ) 
27/11 - Francisco Wagner Rodrigues ( Nova Odessa ) 
29/11 – Renato Zeidan ( Campinas ) 

 
Divulgadores 

 
Caros amigos divulgadores da Seicho-No-Ie do Brasil 

Regional SP/Campinas, 
Reverências, muito obrigado. 
Chegamos a mais um fim de ano. Fim de ano simboliza fim 

de uma etapa. Gostaria de agradecê-los por ter podido 
contar com os senhores em mais uma etapa de nossas vidas.  

Continuo contando com os senhores nas próximas etapas  
rumo ao progredir infinito. 

Desejo a todos um Feliz Natal e um ano de 2014 repleto 
de sucesso, prosperidade, saúde e muitas realizações. 

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

Divulgação de Livros e Revistas 
 
Bom dia, muito obrigado. 
Obrigado pela sua presença neste encontro de grandes 

homens. 
Hoje vamos entender um pouco mais o significado da 

palavra Amor. 
 
"No intervalo manifesta-se a Vida" 
A verdadeira beleza não está na coisa em si. Os discursos 

das peças de Maeterlink exprimiam o seu espírito através da 
pausa existente entre uma palavra e outra.  

Em todas as coisas, a beleza verdadeira está muito mais 
no "intervalo" que as une, do que nelas em si.  

Cada fonema isoladamente não é tão belo, mas quando ele 
se liga a outros fonemas, nasce na "pausa" entre eles uma 
beleza que cada um não possui.  

O mesmo acontece com as cores. Quando duas ou mais 
cores se combinam, nasce uma beleza que não existe em cada 
uma delas. A música está na "pausa", a arte plástica está na 
"pausa", e a vida do homem está na "pausa".  

Não sei quem inventou a palavra "homem", em japonês, 
composta de dois ideogramas: pessoa e intervalo, mas de 

fato a vida do homem não está em cada indivíduo; ela está no 
"intervalo" entre um indivíduo e outro que se ligam.  

Os homens que são vistos pelos olhos carnais e 
percebidos pelos órgãos sensoriais são todos existências 
isoladas, as quais são existências falsas, sujeitas à 
desintegração, e não o "homem verdadeiro".  

O homem que é a existência real só se manifesta no 
"Intervalo" entre as existências fenomênicas que são 
apreendidas pelos órgãos sensoriais.  

Não é através da existência sensível que se enxerga o 
Jisso; é no "intervalo" entre uma existência sensível e outra 
que se manifesta o homem-Jisso.  

O que reproduz esse "intervalo" é a arte, e o que faz 
viver esse "intervalo" é o "Amor". 

( Extraído de editorial da revista Seicho-no-ie - série 5 - 
número 10  e Livro Verdade da Vida vol 8, pg 82, 83 ). 

 
Um desejo de fim de ano com muita Alegria e Paz em 

seus corações. 
Deus abençoe cada um dos senhores e a todos seus 

familiares. 
Até o ano que vem. 
Preletor Carlos Heikô Kuniyoshi 
Coordenador regional de divulgação de livros e revistas 
chkuniyoshi@hotmail.com 
 

Reunião de Estudos Específicos para Homens 
 
Queridos Presidentes 
 
Para este mês de Dezembro “De onde vem e para onde 

vai o Homem” e “Retrospectiva 2013”, do Livro Saúde e 
Prosperidade. 

Para o Ano de 2014 estou pretendendo fazer o Estudo da 
Verdade Volume 10 ou A Verdade Volume 5, por favor quem 
quiser pode opinar e me enviar sugestão. 

Também devemos nos preparar para 2014 nosso 
Seminário do Sucesso na Academia de Ibiúna será nos dias 
24 e 25 de maio de 2014. Para que possamos nós empenhar 
ainda mais a Regional SP-Campinas irá receber na reunião de 
Maio/2014 os valores das diárias, e se o numero for 
expressivo iremos alugar um ônibus para que todos possam ir 
tranquilos. Então converse com seus adeptos e divulgadores, 
reúna e já comece a fazer a cobrança de quem vai participar 

 
 “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 
 

Caravanas 
 
Queridos Presidentes, favor verificar a agenda da 

Academia de Ibiúna e das atividades da Regional SP-
Campinas para o ano de 2.014. Muito Obrigado. 

Agenda 2014 para Caravanas 
15 a 19 de Janeiro – Seminário de Treinamento Espiritual 

de Oferenda de Trabalho para Jovens – Academia de Ibiúna  
01/02/2014 – Conferencia de Modulos – Regional SP-

Campinas 
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22 e 23 de Fevereiro – Seminário para Empresários, 
Profissionais Liberais, Autônomo e Executivos da APSIB – 
Academia de Ibiúna 

28 a 04 de Março – Seminário de Carnaval – Geral – 
Academia de Ibiúna 

21 a 23 de Março – Seminário Alegria da Mulher – 
Associação Pomba Branca – Academia de Ibiúna 

12 e 13 de Abril 58º Festividade do Santuário Hoozo do 
Brasil – Academia de Ibiúna 

26/04/2014 – Seminário Esperança é Fé – Regional SP-
Campinas 

24 e 25 de Maio – Seminário do Sucesso – Associação 
Fraternidade – Academia de Ibiúna 

08/06/2013 – Seminário para casais – Regional SP-
Campinas 

19 a 22 de Junho – Seminário de Treinamento Espiritual 
para Preletores – Academia Ibiúna 

19/07/2014 – Festa Julina – Regional SP-Campinas 
23 a 27 de Julho – Seminário para Pais e Filhos – Geral – 

Academia de Ibiúna 
09/08/2014 – Seminário do Sucesso – Regional SP-

Campinas 
16 e 17 de Agosto – Seminário de Gratidão aos Pais – 

Geral – Academia de Ibiúna 
30 e 31 de Agosto – Seminário para Casais – Geral – 

Academia de Ibiúna 
28 de Setembro – Seminário da Luz – Sub-regional 

Iracemápolis 
12/10/2014 – Festa das Crianças – Regional SP-Campinas 
14 a 16 de Novembro – Seminário do Perdão – Geral – 

Academia de Ibiúna 
30 de Novembro – Seminário da Luz – Regional SP-

Campinas 
13 e 14 Dezembro – Seminário do Renascimento – Geral – 

Academia de Ibiúna 
 
Estas são algumas datas dos Seminários na Academia. 

Para maiores informações e datas na Academia acesse 
http://www.sni.org.br/eve_ibiuna.asp 

 
Ideias que funcionam: 
 
Faça uma lista das pessoas que desejam ir para os 

Seminários. 
Peça para que elas contribuam com parcelas de R$ 20,00 

ou R$ 30,00 por mês para que sua diária e o transporte já 
esteja reservada. 

Com o valor das diárias já recebidas faça o deposito na 
conta da Academia com uma semana de antecedência e ganhe 
um desconto de R$ 5,00 por dia/por pessoa. Lembre-se que 
a cada 19 pagantes a 20ª e gratuita. Com estes valores você 
pode estar utilizando para pagar o transporte ou ate mesmo 
ajudar um adepto a ir pela primeira vez. 

A pessoa pagando antecipadamente o comprometimento 
dela em ir se torna mais definitivo, do que apenas anotar o 
nome dela. Além de que ela não precisa mais se preocupar em 
pagar a diária na Academia. 

Caso precise de ajuda em montar caravanas, localizar 
ônibus, tem duvidas de valores e descontos, favor entrar em 
contato com a gente, teremos o maior prazer em ajudar. 

A Regional SP-Campinas esta aqui para ajudar a quem 
solicita. 

 

Muito Obrigado! 
Divulgador Rafael Horie 
Secretário 
 

Casais 
 
Quaisquer assuntos relativos ao Departamento de Casais 

pode ser encaminhado para o Preletor Henrique Rochetti 
henrique_rochetti@yahoo.com.br – (19) 9 9288-0758 
Departamento de Casais, Regional SP/Campinas 
 
 

Mensagem de Natal 
 

A Seicho-No-Ie deseja FELIZ NATAL levando a 
presença de Cristo para dentro dos lares 

 
Reverências! Muito obrigado! 
Prezados internautas, desde já um FELIZ NATAL aos 

que nos acompanham em todas as nossas mídias! 
Natal é o Amor de Cristo por nós. Presentes, abraços e 

fogos são apenas a parte aparente da Festa. O essencial não 
se pode ver. 

Por isso, cremos que as luzes piscantes devem nos 
lembrar de fechar os olhos e olhar para “dentro”. 

Para um Natal realmente feliz é preciso saber quanto 
Amor estamos decididos a colocar em prática – no dia 25 e 
para sempre. 

Ensina o Professor Masaharu Taniguchi, na obra 365 
Itens para Alcançar o Ideal, às páginas 198, 199 e 200: 

“O verdadeiro amor deve manifestar-se como ação (...) e 
exige força de vontade. (...) Assim como a música, a pintura 
ou a escultura, a arte de expressar o amor exige muito 
aprimoramento”. 

Por isso, o FELIZ NATAL que a família Seicho-No-Ie 
deseja a todos não é de palavras que saem da boca ou de 
posts. Vem do coração e é expresso de corpo e alma – 
mesmo! 

Um silencioso “exército” de anjos, nossos dirigentes 
voluntários, durante o ano todo saem de suas casas para 
realizarem a Visita de Bênção e as Reuniões de Vizinhança. 
São centenas, em todo o Brasil, e também em 15 países da 
América Latina, países ibero-americanos e Angola. 

São como Reis Magos “modernos”, com a diferença de que 
são eles que levam o Cristo na forma do Amor que dão de 
presente. 

Receba o FELIZ NATAL da Seicho-No-Ie na forma de 
oração, em sua casa, e de reunião com os seus vizinhos para 
falar sobre a Verdade Homem-filho-de-Deus. 

Ligue em uma de nossas sedes regionais e peça a 
presença de um preletor. Encontre os contatos no ícone 
ENDEREÇOS. Ou clique aqui para acessar diretamente 

Mais que receber, voluntarie-se a acompanhar as Visitas 
de Bênção da Seicho-No-Ie. 

Não há amor que você receba que o torne mais feliz do 
que aquele que você doa, e que o aprimora na arte de Amar 
em nome de Deus. 

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

Latina 
( fonte: www.sni.org.br ) 
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Artigo para Leitura 
 

Sobre o verdadeiro significado do Natal e do 
Renascimento em Cristo 

 
Reverências! Muito obrigada! 
Caro amigo internauta, desde já um Feliz Natal a você e 

toda a sua família! 
Peço licença para uma conversa ao “pé do ouvido” da alma. 
Convido-o a colocarmos nossos corações lado a lado e em 

primeiro plano, na leitura das próximas linhas. 
Proponho refletirmos sobre o verdadeiro significado do 

Natal. 
“O verdadeiro significado do Natal é renovar a alegria 

que sentimos ao reconhecer que Cristo vive em nós”, assim 
ensina o Professor Masaharu Taniguchi, na obra Viver Junto 
com Deus, à página 268. 

É a sua Paz que traz a festa, e não o calendário ou os 
fogos. É da sua Fé que é feito o Natal, e não só de 
presentes. 

É de Pão do Espírito a verdadeira Ceia, ao nos 
“alimentarmos” do Renascimento do Cristo interior. 

Jesus Cristo vive nas almas e não nas cruzes. Mas até que 
ponto você acredita a fundo nisso? 

Creia que desde o horizonte, sobre nossas cabeças 
cobrem-nos os mantos da Salvação. Em verdade, nada há 
fora do Amor de Deus por você. 

O quanto você tem Fé e quanto dessa Fé você transforma 
em felicidade, para você e sua família? 

Quantas guerras há que se perder até perceber que só 
existe vitória quando se faz as pazes? 

Quanta ambição provocará doenças até que às vésperas 
da morte tudo o que se desejará é apenas o perdão de quem 
se ama? 

Quantas pequenas injustiças serão cometidas com alguma 
“justificativa”, e quanta força será feita até que se “mereça” 
algo, para depois se dar conta de que o mérito nem sempre é 
dos fortes, mas sim dos justos? 

Quantas vezes mais se entrará em “desalmada” disputa 
com as pessoas, até que se exercite a grande arte do 
encontro entre as almas? 

Amigo, amiga! São perguntas que podem não se encaixar 
aos seus modos e cotidianos, mas podem levar à reflexão: o 
quanto você reconhece de Verdade que Cristo vive em você? 

Se você deseja compreender isso de modo mais pleno, 
tenho uma dica simples e eficaz. Entre em nossa Livraria 
Virtual e na lista de Produtos, no Menu à esquerda, clique 
sobre o item Kit´s. Ou se desejar clique aqui para acessar . 

Livros sobre Mundo Espiritual, Felicidade, Prosperidade, 
Oração e outros assuntos são reunidos de acordo com os 
temas – e sobre os pacotes há descontos. 

São leituras para “completar” a alma, e tanta Sabedoria a 
mais não poder. Os autores: Professor Masaharu Taniguchi 
para dar essencialidade; Professor Seicho Taniguchi para se 
sentir Deus no cotidiano; Professor Masanobu Taniguchi para 
que ainda haja no futuro ar puro a ser inspirado durante a 
Meditação Shinsokan – e para toda a humanidade; entre 
outros autores. 

Leia e Renasça em Cristo. Nossos milhões de leitores são 
quem o dizem. 

Se ao início do texto pus meu coração a bater junto do 
seu para essas reflexões, despeço-me deixando-o com você – 

e a cada vez que ele bater, saiba que é uma Oração a mais 
que elevo a Deus em prol da sua felicidade! 

Novas Reverências! Muito Obrigada! 
Preletora Marie Murakami 
Diretora Presidente da SEICHO-NO-IE DO BRASIL 
( fonte: www.sni.org.br ) 
 

Mensagem de Luz 
 

MENTE ALEGRE ATRAI PROSPERIDADE 
   
A partir de agora, você não terá pensamentos sombrios, 

negativos, destrutivos e agressivos. Só terá pensamentos 
alegres, positivos, construtivos e harmoniosos. Então, em 
conformidade com a lei mental segundo a qual “os 
semelhantes se atraem”, somente fatos auspiciosos, 
positivos e construtivos se aproximarão, e você prosperará 
infalivelmente. 

(Livro: Mensagens de Luz) 
 

Oração do mês 
 

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 
 

Anote 
 

Sites importantes na Internet: 
Sede central - www.sni.org.br 

Regional SP-Campinas – www.snispcampinas.org.br 
Seicho-No-Ie na TV: http://www.sni.org.br/snitv/index.php 

Facebook: https://www.facebook.com/snibrasil 
Academias: http://www.sni.org.br/academias.asp 

Livraria Virtual: http://www.sni.org.br/livrariavirtual/ 
 

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 ! 
 


