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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, 
 
 PARA TRABALHAR SEM  CANSAÇO 
 A consciência de se estar trabalhando com as energias recebidas de Deus constitui uma grande força, no sentido de 
aumentar o rendimento do trabalho, Se você, ao receber uma tarefa dificil, acreditar que é Deus quem o faz realizá-la, e 
trabalhar mentalizando tal idéia, sua mente ficará serena e mais lúcida; de algum lugar dentro de si surgirá uma grande  força e 
você não se cansará, por mais que trabalhe. 
 Introduzir determinada religião no local de trabalho e impô-la não é bom, pois infringe a liberdade de crença. Mas fazer 
como nós, que pregamos sem sectarismo a Verdade comum a todas as religiões , de modo que as pessoas obtenham a consciência de 
que trabalham fundindo sua Vida individual com a Grande Vida, é necessário para que os funcionários não se cansem . 
 
 Querido Presidentes, quero pedir a vocês  que continuem trabalhando com este imenso amor e dedicação com o qual tem 
sido até agora, pois temos dois grandes eventos  para divulgarmos, são eles: 
 SEMINÁRIO ESPERANÇA E FÉ NO DIA 21 DE ABRIL NA REGIONAL, E O NOSSO MARAVILHOSO SEMINÁRIO DO 
SUCESSO NOS DIAS 24 E 25 DE MAIO NA ACADEMIA DE IBIUNA. 
 Contamos com o total apoio de todos os presidentes e seus dirigentes. 
 
 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 
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 10/05/2014 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 Março. Desejamos vida 
longa, muita saúde, paz e prosperidade para nossos amigos: 
01/03 - Jeferson da Silva ( Itú ) 
06/03 - Aparecido Donizet Franchetto ( Campinas ) 
11/03 - Duilio Gonçalves de Santana ( Piracicaba ) 
15/03 – Wilson Cezar Guirado ( Valinhos ) 
22/03 - Odair José Carlos Mosca ( Valinhos ) 
30/03 - Hideki Wada ( Campinas ) 
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Divulgadores 

 
Caros amigos divulgadores da Seicho-No-Ie, Regional 

SP/Campinas, reverências, muito obrigado. 
Primeiramente gostaria de agradecê-los e parabeniza-los 

por serem divulgadores da Seicho-No-Ie. A missão de 
divulgador e uma das missões mais importantes dentro do 
Movimento de Iluminação da Humanidade. Para 
aprimoramento ainda maior, teremos a oportunidade de 
participar do Seminário do Sucesso que será realizado nos 
dias 24 e 25 de maio na Academia de Treinamento Espiritual 
de Ibiúna. Contamos com a presença de todos. Convidem os 
parentes, amigos, vizinhos, etc., para podermos compartilhar 
da mesma alegria. A programação do seminário esta 
passando por uma reformulação e promete ser um evento 
realmente de SUCESSO. 

Aos que desejarem se unir a MOTOCARAVANA, 
sairemos de moto no dia 23/05 (sexta-feira). Endereço e 
horário de saída a combinar. 

Sem mais, SUCESSO a todos e ate a próxima 
oportunidade. 

Prel. Marcelo da Silva 
Coordenador regional dos Divulgadores 
marceloseicho@hotmail.com 
 

Divulgação de Livros e Revistas 
 
Bom dia, muito obrigado. 
Reverências a cada presidente e sua respectiva diretoria 

pelo trabalho realizado até agora. 
Com a colaboração de cada um dos senhores, que este 

Movimento para Iluminar a Humanidade está cada vez mais 
concreto. 

Prof. Masaharu Taniguchi diz: “O ser humano é espírito e, 
ao se individualizar, passou a ter autoconsciência. Devemos 
despertar para a glória que essa Verdade nos proporciona. 
Por meio de cada um de nós, seres individuais, Deus segue 
realizando a façanha de manifestar Sua glória. 

Somos como ondas que surgem do fundo do oceano. Por 
mais altas que elas se tornem e se arremessem bravias 
contra os rochedos; por mais variadas as formas e os 
aspectos que elas assumam; por mais brandas ou agitadas 
que sejam e por mais separadas e independentes que 
pareçam, todas as ondas nascem no oceano imenso, têm a 
mesma natureza do oceano e estão ligadas umas às outras. 

No "mundo dos espíritos" não existem separações de 
verdade.” 

Do livro Kokoro to Umei (ainda não editado em português; 
título provisório: Mente e Destino), pp. 15-18 

 
Continuem divulgando livros e revistas, a maneira mais 

fiel sem distorção da Verdade. 
Um bom início de abril, Deus abençoe a todos os leitores. 
Até o mês que vêm. 
Preletor Carlos Heikô Kuniyoshi 
Coordenador regional de divulgação de livros e revistas 
chkuniyoshi@hotmail.com 
 

Reunião de Estudos Específicos para Homens 
 
Queridos presidentes 

Para o mês de Abril iremos estudar “Sentimento – fonte 
da força criativa” e “O instinto criativo” do livro Comande 
sua vida com o poder da Mente e para o mês de Maio iremos 
estudar “Como intensificar a força espiritual” e “Será o 
mal uma força ativa?”. 

Para as Associações que ainda não começaram a Reunião 
de Estudos Específicos para Homens, volto a reiterar nosso 
apoio a todos que precisando é só nós contatar e marcar uma 
reunião para dar início, lembrando que poderão unir 
Associações para fazerem as reuniões. 

As Associações precisam ter as reuniões para fortalecer 
os laços da Fraternidade, para que possamos dar apoio o 
núcleo familiar, então vamos divulgar para o maior número de 
pessoas. 

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

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

Caravanas 
 
Atenção o prazo de envio dos Registros espirituais esta 

acabando, lembrando a todos que os registros só devem ser 
pagos assim que devolvidos a Associação Local ou na 
Regional, o prazo acaba no dia 09/04/2014 às 17:00 horas na 
Regional. 

Para as pessoas que levarem os registros espirituais na 
Academia estas deverão fazer o acerto na Academia, mesmo 
as que já fizeram o pagamento na Associação, depois 
deverão pedir reembolso na Associação mediante 
apresentação do recibo. 

 
Está chegando a hora: o Seminário do Sucesso será no 

mês de Maio dias 24 e 25, a Regional SP-Campinas esta 
auxiliando na confecção deste Seminário, também será a 
nossa única oportunidade este ano de participar, visto que o 
próximo será na mesma data do Seminário da Luz, então não 
perca esta oportunidade, faça já sua ficha de inscrição e 
deixe pago. 

Como todo o seminário nas Academias, todos nós iremos 
aprender coisas novas, que poderemos colocar em pratica na 
família, no trabalho e no laser. Então não fique ai parado, 
converse com o seu presidente, converse com os seus 
amigos, monte sua caravana, um carro, dois carros, um micro 
ônibus, um ônibus, não importa o tamanho, o mais importante  
e estar neste seminário. 

Lembrando os motociclistas que já temos a Moto 
Caravana e um estacionamento exclusivo na academia de 
Ibiúna, conversem com os Preletores Marcelo da Silva e 
José Victor Rodrigues Junior e dê o seu nome para eles, a 
saída esta programa as 20h em frente a Regional SP-
Campinas, com certeza será uma viagem para ser lembrada 
por muito tempo, participe você também. 

Para mais informações, ficha de inscrição e pagamento 
antecipado converse com a gente 

Muito Obrigado! 
Divulgador Rafael Horie 
Secretário 
 

Agenda 2014 para Caravanas 
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 

 
 “Marido e esposa são eternos namorados... Dois 

corações, uma só família!” 
Você acredita nisso? É o que trabalhamos para 

manifestar em nossas vidas! 
É com imensa gratidão a Deus, ao Mestre Masaharu 

Taniguchi e ao Presidente da Federação da Fraternidade da 
Regional SP Campinas, Preletor Sérgio Valter Pelarin, que 
aceitei o convite para ocupar a Coordenadoria Regional do 
Departamento de Casais (Fraternidade). Muito Obrigado! 

Aproveito a oportunidade para também agradecer e 
desejar um futuro brilhante e de realizações imensas, ao 
Preletor Henrique César de Almeida Rochetti, que agora 
ocupa o cargo de Coordenador Nacional do Departamento de 
Casais da Seicho-No-Ie do Brasil. A ele nossos sinceros 
parabéns e sucesso permanente.  

Coloco-me a disposição dos senhores Presidentes para 
ouvir opiniões e conversar a respeito do Departamento de 
Casais. 

Todos sabem de sua importância para a harmonia conjugal 
e felicidade da família. A saúde e a prosperidade de nossas 
famílias dependem da correta postura mental a respeito da 
Nova Visão do Casamento.  

Estou pronto a participar com todos, ajudando na 
implantação de reuniões e manutenção do sucesso destas, em 
seus Núcleos e Associações Locais. 

Contem comigo! Muito Obrigado! 
Preletor José Carlos Gonçalves 
Coordenador Regional do Departamento de Casais 
Email: jc.goncalves2011@hotmail.com 
 
Reuniões para casais: 

Valinhos – Mensal – 1ª Quinta-feira do mês 
Jd. Londres – Mensal – 1ª Sexta-Feira do mês 
Piracicaba – Mensal –  4ª Segunda-Feira do mês 
Itú – Bi-Mensal – Última Terça-Feira do Mês 
 
Eventos Realizados em nossa Regional: 
Itú – Fevereiro/2014 (1ª Conferência) 
 
Eventos Programados para 2014: 
Nova Odessa – 1ª Conferência para Casais 

(24/Abril/2014) 
Itapira – 4ª Conferência para Casais (28/Abril/2014) 
Salto – 1ª Conferência para Casais (12/Maio/2014) 
Campinas - 2º Seminário Regional (8/Junho/2014) 
 

Oportunidade de vivenciar o Sagrado e iluminar 
todos os aspectos de sua vida 

 
Reverências! Muito obrigado! 
Quero desde já agradecer pelos enobrecedores esforços 

da Família Seicho--No-Ie em torno da 58ª Festividade do 
Santuário Hoozo do Brasil e da 30ª Cerimônia no Monumento 
aos Anjinhos Anônimos dos Países Ibero-Americanos e 
Angola (Presencial e Virtual), deste dia 13 de abril de 2014, 
na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de 
Ibiúna-SP. 

Graças a cada um dos líderes e participantes é que a 
leitura em conjunto da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da 
Verdade vence toda a morte do passado, sara séculos de 
feridas, põe fim em todas as dores e gemidos, e a Graça 
preenche o Universo Infinito! A todos, MUITO OBRIGADO! 

Por tudo isso e muito mais, ninguém sai desse evento sem 
a companhia e a proteção direta do Cristo Eterno, 
consagrado no Santuário Hoozo do Brasil. 

O dia 13 de abril será divino, não apenas por conta da 
Festividade, mas porque aprendemos, na Seicho-No-Ie, a 
viver o "hoje" como gostaríamos de viver por toda a 
eternidade. 

Uma oportunidade ímpar de treinar-se para um viver mais 
religioso é justamente a "continuação" do clima da 
Festividade que se dará entre os dias 14 e 17 de abril, na 
própria Academia de Ibiúna-SP. É o Seminário Geral de 
Treinamento Espiritual de Oferenda de Trabalho (Seminário 
da Cura Divina). 

As palavras da Verdade, seja na forma de leitura ou de 
vivência, geram a intuição que nos faz apreender Deus. 
Assim, captamos a Vibração Espiritual de Deus e nos 
tornamos capazes de transmitir a Vibração da Vida por onde 
passarmos – e todos os aspectos da nossa vida se iluminam 
automaticamente! 

Vida é Vontade – de Deus. Nesse seminário, tome a 
Vontade de Deus nas suas próprias mãos. Avance para 
"dentro", conduza-se à altura do Sagrado de que é 
constituído. Para tanto, cultive a vivacidade mental e "puxe-
se" na direção da Luz. 

Ensina o Prof. Masaharu Taniguchi, na Obra Guia Para 
Uma Vida Feliz, à página 145: "O corpo humano é um templo 
habitado pela Vida de Deus". 

Em suma, a sua verdadeira sede religiosa é você mesmo. 
Experimente a profunda alegria de se elevar 

espiritualmente participando do Seminário da Cura Divina, na 
sequência da Festividade do Santuário Hoozo! 
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Muito Obrigado! 
Preletor Junji Miyaura 
Presidente Doutrinário da Seicho-No-Ie para a América 

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

Artigo para Leitura 
 
Quero falar com vocês, mulheres que por algum motivo 

se sentem angustiadas neste momento! 
 
Reverências! Muito obrigada! 
Se você, mulher, anda meio chorosa, ainda que apenas por 

dentro, é com você que especialmente quero conversar, 
neste momento. Quero convidá-la a sorrir de novo! A "água 
da vida" é doce e se a "bebe" alegre, e não aquela que 
"vertemos" dos olhos, salobra de tristezas. 

Dou-lhe o melhor dos motivos para sorrir: VOCÊ É 
MULHER! A fundadora da Associação Pomba Branca da 
Seicho-No-Ie, Profª Teruko Taniguchi (1896-1988), um dia 
ensinou: "A Mulher é Sublime porque é Mulher". 

Na Obra O Livro da Mulher, ela escreveu belamente, às 
páginas 113/114: "No ambiente de completa quietude (...) 
sinto o silencioso, porém, vigoroso vibrar da Vida. Do fundo 
da terra inerte, que nada diz, chegam até mim os ecos da 
Vida (...). Do cerne das árvores sem folhas, com seus galhos 
aparentemente ressequidos e enregelados, chegam até mim 
os sussurros joviais, cheios de promessa de criação para o 
amanhã. (...) O âmago de todos os seres e de todas as coisas 
está repleto daquilo que é digno, puro, bom, e justo". 

Toda mulher que acredita na "promessa de criação para o 
amanhã" não sente a vida como um peso. Sob essa aura 
inspiradora, viveremos a Cerimônia de 26º Ano de 
Falecimento da Sagrada Irmã Professora Teruko Taniguchi, 
e o Seminário Especial em Homenagem a ela, no dia 24 de 
abril de 2014, no Salão Nobre da Sede Central da SEICHO-
NO-IE DO BRASIL, no Jabaquara, São Paulo-SP. 

Você é minha convidada! 
É auspicioso que justamente na segunda quinzena de abril 

a Mulher seja especialmente celebrada. Em 27 de abril 
comemora-se o Dia da Empregada Doméstica. Já 28 de abril 
é o Dia da Sogra e, no dia 30, celebra-se o Dia Nacional da 
Mulher, que foi instituído em 1980 como homenagem à 
Jerônima Mesquita (1880-1972), a enfermeira brasileira que 
promoveu a inserção da mulher em todas as áreas da 
sociedade. Entre outros notáveis feitos, ela criou o Conselho 
Nacional das Mulheres, serviu na Cruz Vermelha durante a 
Primeira Guerra Mundial, fundou a Cruz Vermelha no Brasil e 
a Pró-Mater, instituição para gestantes carentes. 

Igualmente inspirador é o trabalho de milhares de 
líderes voluntárias da Associação Pomba da SEICHO-NO-IE 
DO BRASIL, hoje também conhecida como Associação das 
Mulheres da SEICHO-NO-IE DO BRASIL, que possui 1.127 
Associações Locais e 472 Reuniões de Estudo para Mães, em 
todo o País, esperando de portas e braços abertos por você 
que deseja reencontrar o sentido da vida. Conosco aprenda a 
se dar o verdadeiro valor que possui! 

A poesia popular canta em verso e prosa que toda mulher 
é uma "flor". E assim também cremos, mas pelo fato de que 
as flores vivem para "florescer". Se não florescem, morrem. 
Não se pode reter a Vida dentro de si. O choro invernal em 
breve desaparecerá e a Primavera retornará à sua alma. 

 

Não deixe que sua vida seja determinada pela ausência do 
sorriso "essencial", aquele de existir, que é parte da Origem 
do que você é, como filha de Deus. 

Participe da Associação Pomba Branca – Associação das 
Mulheres – e a partir daí, acredite: Deus tomará o mundo 
pela porta do seu sorriso! 

Você não está sozinha! Você tem a nós, da Associação das 
Mulheres! 

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 
 

O SER HUMANO É ESSENCIALMENTE PERFEITO, 
PLENO DE HARMONIA. 

   
No mundo criado por Deus, não existem doenças nem 

sofrimentos. Na verdade, o ser humano é perfeito, pleno de 
harmonia, mas a sua perfeição ainda não está manifestada no 
plano físico. E a ação de “tentar manifestar a perfeição 
também no plano fenomênico” é que constitui a ocorrência de 
dores ou de sofrimentos. 

 (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 ) 
Colaboraram nesta edição: Div. Rafael Horie, Prel. Marcelo da 

Silva, Prel. Carlos Heikô Kuniyoshi, Prel. José Carlos Gonçalves, 
Muito obrigado ! 

Agradecemos a Sede Central da Seicho-No-Ie pelos artigos 
doutrinários ( visite: www.sni.org.br ) 


