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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, 

 
 REVELAÇÃO DIVINA DA CIRCULAÇÃO NATURAL. 
  
 SEICHO-N0-IE não é lugar para mostrar milagres. SEICHO-NO-IE é lugar que faz desaparecer milagres. Que há de 
milagroso em o homem se tornar saudável? O homem é originariamente saudável; por isso, tornar-se saudável é o natural, não é 
milagre. SEICHO-NO-IE é lugar que faz com que todos despertem para a Verdade, que faz desaparecer os fenômenos 
extraordinários, que faz a humanidade retornar ao estado natural e faz com que o homem sinta contentamento pelas coisas 
naturais. Saibam que todas as infelicidades humanas são coisas que nascem da incapacidade de sentir contentamento pelo que é 
natural. Quando a pessoa se tornar capaz de se contentar pelo que é natural, todas as suas infelicidades serão eliminadas. Não 
existem doença nem pobreza. Não existe tampouco a pessoa que usurpou a riqueza alheia, nem a pessoa cuja riqueza foi usurpada. 
Não existem o fraco que é espezinhado, nem o forte que espezinha. Tudo está harmonizado e todos estão providos 
abundantemente. Isto é a Imagem Verdadeira. A grandiosa correnteza da Vida circula em todos os homens, flui continuamente 
sem barragens, abundantemente, e a provisão material também se torna naturalmente infindável. O fato de todas as coisas 
afluírem conforme a necessidade é igual a situação que se verifica quando se retira água da correnteza de um caudaloso rio: a água 
contígua corre para o vazio deixado e o preenche. É a circulação inesgotável. Porque a pessoa não se apega à pobreza, não se torna 
pobre; porque não se apega a riqueza, não usurpa; porque não existe riqueza fixa e estagnada, mesmo recebendo o abundante fluxo 
da dádiva, não a guarda para si, não se apega a ela; não recusa o que lhe chega e, acrescentando-lhe valor ainda maior, usa-a em 
benefício do próximo. A ideia da autossuficiência é uma ideia estreita que isola o “eu” do “outro”. Na verdade,  o “eu” e “outro” 
somos um só. SEICHO-NO-IE é a cooperação mútua em que se produz para o outro e se recebe do outro, numa circulação contínua 
e incessante. SEICHO-NO-IE  do mundo presente consiste em ver  a situação  da circulação inesgotável do mundo da Grande 
Realidade e viver essa situação no mundo presente. Tanto o santo que se apega a pobreza como o rico que se apega a riqueza não 
são praticantes de SEICHO-NO-IE. É praticante da Seicho-No-Ie aquele que vive de modo natural, conscientizando o homem 
natural. HOMEM NATURAL é o filho de Deus.  São poucas as pessoas que despertaram para esta Verdade. Pensar que existe filho 
de Deus diverso do homem natural é aspirar por coisas extraordinárias é o mesmo que correr em busca da luz dando as costas ao 
Sol....... 
 Revelação Divina de 25 de Janeiro de 1933 ( livro: Revelações Divinas, pag. 104) 
 
 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 
15/03 Curso Virtual para Divulgadores, dàs 8:00h as 

15:45h 
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 
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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 05/04/2014 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 Fevereiro. Desejamos vida 
longa, muita saúde, paz e prosperidade para nossos amigos: 
01/02 – Marcelo Gonçalves de Lima ( Campinas )  
08/02 – Denis Paulo Tordin ( Valinhos )  
10/02 – Carlos Heiko Kuniyoshi ( Campinas )  
15/02 – Antonio Fernando Conceição ( Piracicaba )  
19/02 – Roberto Ramos Galucio ( Americana )  
21/02 – Ivan Galter Barbosa ( Americana )  
25/02 – Renato Muccillo ( Campinas )  
25/02 - Kleber Viana Kugelmeir ( Itú )  
28/02 - Marcelo da Silva ( Campinas ) 
 

Divulgadores 
 
Caros amigos divulgadores da Regional SP/Campinas, 

reverências, muito obrigado. 
Gostaria de agradecê-los pelo trabalho que vem sendo 

realizado por cada um dentro de suas respectivas ALs e 
áreas de atuação. 

O motivo desse artigo hoje é muito simples. Desejo 
convidá-los ao nosso Curso Virtual de Divulgadores que será 
realizado na Regional SP/ Campinas dia 15 de março de 2014. 
Desde já, agradeço a participação de todos. 

Tenham um ótimo Curso. Muito obrigado. 
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. 
Obrigado pelo empenho de todos os senhores 

presidentes, divulgadores, adeptos, colaboradores, e 
simpatizantes pela divulgação das revistas. Só mesmo quem 
entende,  sabe o valor que são estas significam. E com essa 
gratidão de ter compreendido A Verdade através dos livros 
e revistas, que incansavelmente, em toda oportunidade que 
temos, distribuir o que existe de mais precioso nesta vida, 
conhecer nossa origem verdadeira, somos verdadeiros filhos 
de Deus. 

Libertamo-nos de todo tipo de sofrimento e alcançando a 
paz de espírito, que dinheiro nenhum neste mundo paga. 

Na revista deste mês, fala-se que se em tudo que 
fizermos ficar gravada verdadeira gratidão, do fundo do 

nosso coração, a inesgotável benção de Deus fluirá 
constantemente em nossa vida como saúde, paz, 
prosperidade e harmonia. 

Continuem sempre assim, verdadeiros candeeiros na vida 
das pessoas e que Deus os abençoe a cada um dos senhores, 
bem como seus respectivos familiares. 

Até o mês 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 Março iremos estudar sobre Palavra – 

arma para comandar o destino e A eternidade do amor, da 
Vida e da sabedoria, do livro Comande sua Vida com o poder 
da Mente. 

Para o mês de Abril iremos estudar sobre Sentimento – 
fonte da força criativa e O instinto criativo 

Também estamos na reta final para o Seminário do 
Sucesso na Academia de Ibiúna que irá acontecer nos dias 
24 e 25 de maio de 2014, lembro que em nossa Reunião de 
Dezembro, foi distribuído as Fichas de Inscrições para o 
Seminário, para que vocês pudessem oferecer a seus colegas 
e para ajudar no controle. Sendo assim quem não tem a Ficha 
de Inscrição, favor me comunicar que mando para os 
senhores. 

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

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

Caravanas 
 
Queridos Presidentes,  
O valor da diária para 2014 é de R$ 70,00, o desconto de 

R$ 5,00 só é valido para as pessoas que fizeram o deposito 
com uma semana de antecedência e que enviaram o 
comprovante para a Academia. 

Lembrando que maiores de 70 anos pagam meia. 
Também a Academia pediu que todas as pessoas que 

forem a Seminários favor avisar mesmo para os que vão 
sozinho. 

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 
 

Agenda 2014 para Caravanas 
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 
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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 

 
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 
 

Dia da Seicho-No-Ie 
 

Dia da Seicho-No-Ie celebra o Amor de Deus pela 
Humanidade 

 
Reverências! Muito obrigado! 
Parabenizo a todos que colaboram com o Movimento 

Internacional de Paz pela Fé! 
Todo dia 1º de março a Seicho-No-Ie celebra, no mundo 

inteiro, a data de seu surgimento neste mundo, e do 
Renascimento de milhões de pessoas. 

Saiba mais sobre a história de seu início, no Japão, em 
1930, na edição de março-abril do Boletim Informativo 
Círculo de Harmonia (impresso e virtual). 

Centenas de Núcleos e Sedes Regionais celebrarão, no 
dia 9 de março de 2014, o aniversário da instituição que 
virou sinônimo de prática de Amor ao Próximo. 

Em especial, na Sede Central, em São Paulo, ocorre a 85ª 
Solenidade Comemorativa da Fundação da Seicho-No-Ie e da 
Transmissão da Sagrada Tocha da Verdade ao Supremo 
Presidente da Seicho-No-Ie, das 9h às 11h. 

Já na segunda-feira, dia 10, será realizada a cerimônia 
oficial do Dia da Seicho-No-Ie na Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo. Compareça. A entrada é franca e vive-
se uma manhã de grandes aprendizados. 

A Seicho-No-Ie surgiu de forma espontânea. Seu 
fundador, o Professor Masaharu Taniguchi, nunca desejou 
criar uma religião. Em torno de seus escritos e 
ensinamentos, que proporcionavam curas, prosperidade e 
sucesso, espontaneamente surgiu um Movimento de pessoas 
que tiveram suas vidas transformadas e salvas. 

Os leitores da Revista Seicho-No-Ie, lançada em 1º de 
março de 1930, começaram a se reunir para estudar o 
Ensinamento. Veja o que afirmou o principal biógrafo do 
Prof. Taniguchi, Roy Eugene Davis, na obra O Homem Milagre 
do Japão: "É um tributo ao caráter do mestre Taniguchi que 
ele atribua às circunstâncias e às pessoas o fato de ter sido 
impelido ao caminho". 

Mesmo com uma rede de máxima solidariedade em pleno 
funcionamento em 30 países, o Prof. Taniguchi afirmou que a 
verdadeira "sede" do Movimento está no Plano Espiritual 
Elevado, e que tomou a forma da coleção de livros A Verdade 
da Vida, que são a base do Ensinamento que liberta das 
crenças errôneas do materialismo. Acesse nossa Livraria 
Virtual e conheça tais maravilhas! 

Assim ensinou o fundador da Seicho-No-Ie: 
"Qualquer que seja a situação manifestada atualmente, 

deve pensar que isso é uma imagem vista através de um véu 
composto de ondas mentais suas e das pessoas ao redor e, 
com um sorriso, viver em benefício do próximo, acreditando 
que no mundo da Imagem Verdadeira você já é feliz e rico. 
Fazendo isso, passará a manifestar a perfeição da Imagem 
Verdadeira". A Verdade, v. 1, pág. 164. 

Assim, todas as Escrituras da Seicho-No-Ie são, em 
suma, uma história sobre a Vitória de cada um como filho de 
Deus. 

A Organização, por sua vez, é constituída por uma grande 
quantidade de voluntários que vivenciam os Ensinamentos e 
dão testemunho da presença de Cristo Eterno em seus dias e 
atos. 

Trata-se de uma escola formadora de grandes mulheres 
e destacados homens para a sociedade. Nas atividades, 
substitui-se o agir "instrumental" pela profunda humanidade 
de cada um. 

Talentos são revelados, dons emergem, a disciplina 
prepara para a vida e a alegria se torna a matéria-prima do 
cotidiano. 

Nos eventos, ensina-se a arte de transpor os horizontes 
para perto – o que é sonho se torna possível. Propõe-se 
também um novo padrão ético de convívio com a Natureza: 
mais solidário, sustentável e de irmandade, sob a premissa 
de que "Tudo é Vida de Deus". 

Conheça mais acerca da Seicho-No-Ie e saiba como 
proporcionar, a si mesmo, um modo fluido, pacífico, alegre e 
próspero de transitar pela vida, uma vida cheia de sucesso e 
felicidade que já foi concedida a todos os filhos de Deus! 

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

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

Artigo para Leitura 
 
A Felicidade está em Multiplicar a Palavra de Deus 
 
Reverências! Muito obrigada! 
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Indo direto ao assunto: você está feliz de verdade neste 
momento? 

O que falta acontecer, em sua vida, para você realmente 
poder dizer, do fundo da alma, que agora é feliz? 

Siga comigo nesta leitura e em um minuto refletiremos 
sobre cinco pontos que podem mudar destinos – inclusive o 
seu! 

1º ponto: Aceite seriamente que é filho de Deus. 
Ponha em brasa a sua Fé. Você é alguém diante de Deus. 

Não "despreze" o Sagrado em si ao deixar sua religiosidade 
para segundo plano. Não faça "pouco caso" dos planos do 
Criador para sua vida. É na busca sincera pelo despertar 
espiritual que se dá o maior alcance das suas esperanças. 

2º ponto: Dê verdadeiro Valor ao seu trabalho – ame a 
humanidade naquilo que faz! 

Muitos trabalham 10, 12 ou 16 horas por dia, mas 
continuam pobres e devendo. Não se dão conta de que 
"barateiam" suas vidas com a "pobreza" mental chamada 
tristeza, preocupação, irritação e rancor. Renegam 
mentalmente os patrões e até o que fazem, e isso repele a 
Riqueza de Deus. Ensinou o Professor Masaharu Taniguchi, 
fundador da Seicho-No-Ie: 

"Devemos abandonar a sórdida mentalidade que vende a 
vida em pedaços por um salário, e passarmos a trabalhar, 
incondicionalmente, para enriquecer toda a humanidade". A 
Verdade, v. 1, pág. 162. 

3º ponto: Dê verdadeiro Valor ao seu dinheiro. 
Dinheiro compra casa, mas não lar; diversão, mas não paz; 

um bom celular, mas não bons amigos; relógios de marca, mas 
não qualidade de tempo vivido; uma cama excelente, mas não 
uma boa noite de sono. 

Se é verdade que a melhor "poção mágica" para o sucesso 
é o suor, também não basta, para progredir, apenas 
trabalhar ou se diplomar pensando que a Riqueza Verdadeira 
é somente sua forma financeira. 

Por outro lado, é curioso que metade dos bilionários do 
mundo (cerca de 2.170 pessoas) não possui formação 
superior completa – e boa parte não trabalha! 

Rico é aquele que transforma o que ganha com seu suor 
em Amor e Paz, seja quanto for. 

4º ponto: Tome posse do Poder da Palavra para 
prosperar. 

Você sabe bem os "desertos" que já atravessou. No 
entanto, não é a "ficha corrida" dos seus sofrimentos que 
determina a sua felicidade. 

Nem sequer a quantidade de orações entra nessa conta. 
Não é por muito "falar" que será ouvido ao pé da cruz, nem 
por chorar demais que você será "consolado" pelos anjos. 

Sua felicidade é a medida do Poder da Palavra que você 
utiliza a serviço do Amor de Deus. O Universo só "devolve" 
mais problemas para quem insiste em choramingos e lamúrias 
achando que isso é Oração. 

O que é "declarado", decidido, firmado na mente e posto 
em prática – isso é que molda o mundo, "dobra" a realidade e 
revela Deus na forma de Prosperidade. 

5º ponto: Doe a própria Palavra de Deus e veja sua vida 
se coroar de felicidade. 

Temos um exemplo prático, na Seicho-No-Ie, de como 
age, na vida das pessoas, a Lei "Dá e receberás". Aqueles que 
são ou se tornam Multiplicadores da Seicho-No-Ie na TV, o 
Modo feliz de Viver, doando mensalmente uma quantia para 
levar a Palavra de Deus através de uma tela perto de você 

(TV, canais da web, etc.) têm suas vidas transformadas para 
melhor. 

São benfeitores em Honra e Glória a Deus. São aqueles 
que promovem grandes realizações pelo Poder da Palavra 
através do nosso programa de TV. 

Informe-se e se dê essa oportunidade de fazer e ser 
mais feliz sendo Multiplicador da Palavra de Deus na vida de 
muitos! 

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, 
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 
 

AGRA É O MOMENTO PROPÍCIO; AGORA É A 
OPORTUNIDADE. 

  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) 
 

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 ) 
Dedico esta edição ao nascimento de minha filha, Carolina. 
Colaboraram nesta edição: Div. Rafael Horie, Prel. Marcelo da 

Silva, Prel. Carlos Heikô Kuniyoshi, Muito obrigado ! 
 


