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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, 
 

 FELIZ 2014 COM MUITA PAZ E HARMONIA A TODOS, JUNTAMENTE COM OS 
SEUS FAMILIARES 
 
 ORAÇÃO PARA AGRADECER A NOVA VIDA 
Eis que desponta um novo dia!!! Quanta alegria!! Quanta graça divina! Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as 
coisas do Universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer, se não houvesse a proteção se Deus .A luz do 
sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus que me sustenta e continuará me sustentando sempre. Neste início de A no Novo, 
agradeço a proteção que recebi até agora e, desejando também que neste ano seja abundante a Sua proteção, prometo retribuir 
as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. ... 
 Despertei agora para esta Verdade, isto é, renasci! Nasci para uma nova vida! É o raiar de um novo dia! O passado já se foi, 
e todas as pessoas se preenchem de nova alegria e cantam hinos de louvor a Deus. Resplandece a Luz da Verdade, e doravante não 
haverá que seja triste, não haverá quem se lamente; desaparecerão deste mundo os gemidos e os gritos de dor;  e todos se 
dirigirão para Deus e cantarão a musica de agradecimento Esta musica se eleva ao Céu e se torna musica celestial; desce à Terra e 
se torna musica de Paz. Em verdade, em verdade, agora que renasci e despertei para a Verdade, vejo que o paraiso da realidade 
eterna existe aqui mesmo. Neste momento reverencio a Deus, agradeço a Deus e Lhe consagro o hino de alegria. Respeitosamente 
junto as mãos  e curvo-me diante do onipotente. Muito Obrigado. 
 (a verdade em orações vol. 1 pag 17/18) 
 
 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 
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 
 

 (*) programação sujeita a alterações 
 

Próxima Reunião de Presidentes:  
 Nossa primeira reunião de Presidentes de 2013 será 
no dia 08/03/2014 às 8:30h na Regional SP-Campinas. 
 Contamos com sua presença !  
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Parabéns para vocês! 

 
Parabéns aos presidentes, dirigentes e divulgadores que 

comemoraram seu aniversário em Janeiro. Desejamos vida 
longa, muita saúde, paz e prosperidade para nossos amigos: 
05/01 – Wagner Antonio de Moura ( Itú ) 
10/01 – Laércio Luiz Louro ( Jundiaí ) 
22/01 – Lourival Francisco ( Mogi-Mirim ) 
27/01 – Ademir Rovaron ( Indaiatuba ) 
 

Divulgadores 
 
Caros divulgadores da Seicho-No-Ie do Brasil da Regional 

SP/Campinas, reverências, muito obrigado. 
Mais uma vez estamos iniciando nossas atividades de mais 

um ano. 
No livro "O que deve fazer o dedicado à iluminação", na 

página 36, está escrito: "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", ou 
seja, continuamos contando com o esforço de todos para que 
se realize o ideal do Mestre Masaharu Taniguchi, e ele conta 
conosco. 

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

Divulgação de Livros e Revistas 
 
Bom dia, muito obrigado. 
Primeiramente, apesar de se estar em fevereiro um 

Desejo de 2014 com muito Sucesso em suas vidas. 
Neste ano que se inicia vamos fazer valer a pena cada 

dia. Não perdermos a oportunidade de divulgar as revistas e 
livros da Seicho-No-Ie.  As pessoas aí fora, todas sedentas 
da Verdade mas sem orientação de como se chegar a elas. 

Nós, que conhecemos essa Verdade primeiro,  temos a 
obrigação de passá-las a frente, tal qual fez prof. Masaharu 
Taniguchi, levantou-se alto, para erguer  a tocha da Verdade 
e chegou até nós através de sua persistência em divulgar, 
mesmo sendo contrariado por muitas pessoas ele nunca 
deixou de acreditar. Saía com prof. Teruko pela cidade a 
divulgar as revistas.  

Já pararam a pensar, como seriam suas vidas caso prof. 
Masaharu Taniguchi, tivesse um pouco de preguiça e 
preferisse ficar no conforto de sua casa, depois de ter 
despertado para esta Verdade de que o homem é filho de 
Deus e resolvesse viver somente ele e sua família despertos. 

Provavelmente nós todos da Seicho-No-Ie estaríamos em 
grande perigo, sem rumo e sem orientação. 

Com essa reflexão, não esmorecermos jamais, 
divulgarmos sempre e fazer a nossa parte que com certeza, 
fará diferenças na vida das pessoas. 

Aumentem suas cotas de revistas, e divulguem. Há muitas 
pessoas aguardando chegar a boa nova: "o Homem é filho de 
Deus perfeito". 

Talvez já estejamos um pouco acostumados a nossa boa 
vida, vamos fazer a boa vida das outras pessoas que na 
verdade são a mesma Vida. 

Muito obrigado, Deus abençoe a cada um dos senhores e 
todos seus familiares. 

Preletor Carlos Heikô Kuniyoshi 
Coordenador regional de divulgação de livros e revistas 
chkuniyoshi@hotmail.com 
 

Reunião de Estudos Específicos para Homens 
 
Queridos Presidentes 
Quaisquer dúvidas podem ser encaminhadas ao 

coordenador do departamento o Divulgador Rafael Horie 
pelo e-mail: rafhorie@dglnet.com.br 

Muito obrigado 
 

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 
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. 
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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 
 
Manifestar Amor e Gratidão aos Antepassados é 

manifestar a nossa essência como Filhos de Deus 
 
Reverências! Muito obrigado! 
Abençoada seja a totalidade de sua vida, neste momento 

de leitura e para todo sempre! 
Sabemos que para estar junto não é preciso estar perto, 

nem que a distância seja entre duas dimensões. 
Por isso, desde 1957, a SEICHO-NO-IE DO BRASIL 

promove o encontro anual de todos com seus antepassados, 
para uma renovação do Amor e da Gratidão que elevamos a 
eles por terem nos concedido a vida. 

Desde abril do ano passado uma enorme frente de 
voluntários prepara a 58ª Festividade do Santuário Hoozo 
do Brasil e a 30ª Cerimônia no Monumento aos Anjinhos 
Anônimos dos Países Ibero-Americanos e Angola (Presencial 
e Virtual), que ocorrem no dia 13 de abril, na Academia Sul-
Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, a 70 km de 
São Paulo. 

Na ocasião, milhares de pessoas leem a Sutra Sagrada 
Chuva de Néctar da Verdade em conjunto, e consagram os 
Registros Espirituais nos quais inscrevem os nomes de seus 
entes queridos. Eles são evocados, um a um (mais de 2 
milhões), por preletores e recebem, durante um ano, cinco 
vezes ao dia, orações que são captadas pelos espíritos, no 
outro plano, graças à vinculação dos mesmos aos Registros 
Espirituais. 

 
A Festividade é o momento em que celebramos a beleza 

de que nunca houve um último adeus, de que a Vida é eterna 
e que somos constituídos unicamente por laços de Amor. 

Por isso, na Seicho-No-Ie, não fazemos das orações 
expedientes de algum proveito próprio. As Graças vêm, mas 
não porque as “buscamos” orando. 

É a Reverência sincera à Vida (e aos antepassados) que a 
tudo cura e restaura, sem que precisemos ansiar pelas 
bênçãos. 

Não fazemos o Bem porque ele será “armazenado” nos 
“silos” de Deus, ou porque há uma espécie de “carma 
contábil”, capaz de nos dar um “saldo” positivo no campo do 
invisível. 

Fazemos o Bem porque é dele que somos feitos. Porque 
nada é verdadeiro fora dele. 

Por isso, não o praticamos para agradar e “angariar” bem-
querer, mas para agradecer e querer bem – a gratuidade nos 
hábitos reverentes, eis a Graça de Deus entre nós. 

É o Amor que você expressa que o ilumina. Deus já o 
salvou desde que constituiu VOCÊ como o próprio Amor. 
Deus não apenas nos Ama, é do Amor d´Ele que somos 
constituídos. Assim, para tornar plena a vida que temos, 
basta manifestar esse Amor. 

Deus só está no horizonte que você vê, porque Ele JÁ É a 
Luz que permite a sua visão do horizonte – e o Você 
Verdadeiro é essa Luz, e não os seus olhos; o Você 
Verdadeiro é só Reverência, e não a coluna que se dobra; o 
Você Verdadeiro é só Gratidão, e não a mente que 
“agradece” apenas porque deseja obter algo. 

Tal como o primoroso som de um violino que não pode ser 
encontrado na madeira de que é feito, é assim o Você 
Verdadeiro que você manifesta assistindo e/ou enviando os 
Registros Espirituais, com os nomes de seus antepassados à 
Festividade de 2014. 

Informe-se nas sedes regionais (clique aqui para ver os 
endereços) e encomende os Registros também em nossa 
Livraria Virtual. 

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

Latina 
( fonte: www.sni.org.br ) 
 

Artigo para Leitura 
 
Planeje o Carnaval para viver a Festa da Alma 
 
Reverências! Muito obrigada! 
Deus possui enormes bênçãos para sua vida! Nestas 

linhas, dedico toda força que houver em meus pensamentos 
pela concretização de todas elas. 

Aprendemos, na Seicho-No-Ie, que podemos procurar 
pela alegria por toda parte, mas se ela não vier de dentro de 
nós, jamais a encontraremos. 

É por isso que nossas cinco Academias de Treinamento 
Espiritual oportunizam a milhares de pessoas um Carnaval 
diferente, todos os anos. 

É o Seminário Geral de Treinamento Espiritual de 
Oferenda de Trabalho (Seminário de Carnaval), que ocorre 
de 28 de fevereiro a 4 de março nas Academias de Ibiúna 
(São Paulo) e Santa Fé (Bahia), e de 1º a 4 de março nas de 
Santa Tecla (Rio Grande do Sul), Curitiba (Paraná) e 
Amazônia (Pará) 

Quem deseja “curtir” a Festa de sentir Deus do seu 
interior, e consertar a vida pela Iluminação da mente, decida 
desde já! 
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Se você se sente distante de seus sonhos, faça desse 
Carnaval menos uma “fuga” de frustrações, e mais uma 
“caminhada” na direção da realização de todos eles. 

A única coisa que o separa daquilo que você sonha é um 
instante de decisão. Ensina o Professor Masaharu Taniguchi 
a tomarmos a decisão certa, na obra A Verdade, v. 4, à 
página 114: 

“Por mais pobre que esteja neste momento, (...) se a 
pessoa estiver progredindo ininterruptamente, a sua vida 
será saudável e poderá experimentar a alegria de viver. Por 
mais próspero que esteja no momento, a alegria de viver 
acabará fugindo se a pessoa só buscar o divertimento”. 

Muitos perdem a alegria de viver justamente porque 
decidem se apegar demais aos “apelos” sensoriais do mundo, 
enquanto não abrem espaço para a espiritualidade. 

A alma “escrava” das coisas e dos sentidos acaba por não 
ver mais sentido nas coisas, porque não se sente livre. Não 
há “sede” de alegria que se sacie só com os prazeres do 
corpo. 

Por isso, pense na possibilidade de passar um Carnaval 
diferente, em busca de seu despertar espiritual. 

É lógico que para nós, da Seicho-No-Ie, o Carnaval é 
maravilhoso, e deve ser vivido com toda a alegria nos salões 
e ruas. Claro, dentro de todos os equilíbrios. 

Mas a quem optar por uma Festa diferente, aquela que 
brota do fundo da alma, oferecemos esse Seminário de 
grandes repercussões positivas na vida de todos que dele 
participam. 

Dê a si mesmo essa grande chance de ser mais feliz! 
Informe-se sobre como participar do Seminário de Carnaval 
ao clicar AQUI. 

É possível afirmar que o brilho dos olhos de quem 
participa dos Seminários de Carnaval dura bem mais do que o 
da lembrança deixada pelas lantejoulas e purpurinas. 

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

SANTUÁRIO HOOZO 2014 
 
Caros Presidentes e dirigentes da Regional SP-Campinas, 

estamos no período de maior divulgação para a Festividade 
do Santuário Hoozo 2014. 

Quaisquer dúvidas podem ser direcionais para o Preletor 
Odair Mosca e Preletora Maria Helena Mosca, através do e-
mail: mhcmosca@terra.com.br 

 
SEMINÁRIO DO SUCESSO 2014 

 
Caros Presidentes e dirigentes da Regional SP-Campinas, 
Muito obrigado, 
Solicitamos aos senhores que nos encaminhem sugestões 

para melhorarmos o Seminário do Sucesso 2014. Qualquer 
ideia que possa fazer o evento ainda mais grandioso e 
perfeito será recebida com muito carinho e atenção. Por 
favor encaminhem suas sugestões para o email: 
victorrodriguesjr@gmail.com 

 
E como está a divulgação para o evento deste ano que 

ocorrerá nos dias 24 e 25 de Maio ? Já conseguiu uma lista 
grande participantes ? Já fez os convites juntamente com 
sua diretoria para todos os adeptos de sua AL ? 

O sucesso do futuro depende de nosso empenho agora, 
vamos com toda força alcançar o Sucesso ! 

 
Muito Obrigado, 
Preletor José Victor Rodrigues Junior 
 

MENSAGEM DE LUZ 
 

AGORA É O MOMENTO PROPÍCIO; AGORA É A 
OPORTUNIDADE. 

  Não fique vagando ora para um lado, ora para outro, 
em busca de uma “boa oportunidade”. Você é “filho de Deus”. 
Para um “filho de Deus”, todos os lugares e todas as ocasiões 
são boas oportunidades para o autodesenvolvimento. Agora é 
o momento. Uma situação difícil constitui o “esmeril” que irá 
burilar a sua pessoa. 

 (Livro: Mensagens de Luz) 
 

ORAÇÃO DO MÊS 
 

Para anular o mal 
Negue decididamente a existência do mal, das vibrações 

negativas e das pessoas más. Expulse todos os pensamentos 
negativos e de inveja com o poder da sua mente, orando da 

seguinte forma: 
Ó vibrações negativas, 

vocês parecem existir, mas não existem! 
Na verdade, vocês são benéficas; 

por isso, manifestarão com certeza 
sua natureza verdadeira para o bem. 

Ó fulano(a), aparentemente você parece 
prejudicar-me com maus pensamentos, 

mas, na verdade, você é uma boa pessoa; 
você é filho(a) de Deus, 

é a própria personificação do Amor; 
portanto, jamais me prejudica. 

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 ! 
 


