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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, 
 
 Gostaria de transcrever a primeira pagina da Verdade da Vida Volume 1. 
 "Voltei-me para ver a voz que falava comigo. Tendo-me voltado, vi sete candeeiros de ouro, e, no meio dos candeeiros, 
alguém semelhante a um Filho do homem, vestindo longa túnica até aos pés, cingido o peito por um cinto de ouro. Tinha ele cabeça 
e cabelos brancos como lã cor de neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés pareciam metal ardente na fornalha. Sua 
voz era como o ruído de muitas águas. Segurava na mão direita sete estrelas. De sua boca saía uma espada afiada, de dois gumes. 
O seu rosto assemelhava ao sol, quando brilha com toda a força. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Ele porém , pôs sobre mim 
sua mão direita e disse: "Não temas! Eu sou o Primeiro e o Último, e o que vive. Pois estive morto, e eis que de novo vivo pelos 
séculos dos séculos, e tenho  as chaves da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas atuais como as 
futuras. Eis o simbolismo das sete estrelas que viste na minha mão direita e dos sete candeeiros de ouro: as sete estrelas são os 
anjos das sete igrejas, e os sete candeeiros, as sete Igrejas"." (Apocalipse, Cap. I Vers. 12 a 20)” 
 Quero com estas palavras expressar o meu profundo agradecimentos a todos os Senhores Presidentes de Associação Local, 
que com muita vontade de ajudar a Humanidade abrem suas portas para levar este maravilhoso ensinamento ao maior numero de 
pessoas, que através de seu entusiasmo mostram as pessoas o verdadeiro caminho da Verdade. 
 Então nos dias 24 e 25 de maio, vamos tomar a decisão de ir ao Seminário do Sucesso levando pelo menos um amigo para 
poder conhecer este ensinamento. 
 Volto e olho orgulhoso de todos vocês. 
 
 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 
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 07/06/2014 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 Abril. Desejamos vida 
longa, muita saúde, paz e prosperidade para nossos amigos: 
11/04 - Aparecido Lopes (Amparo)  
21/04 - Donizetti Aparecido Sierra (Araras)  
22/04 - Ricardo Zoadelli (Sumaré)  
24/04 - Rafael Horie (Valinhos)  
28/04 - Nilson Ismael Torres (Conchal) 
 

Divulgadores 
 
Caros amigos divulgadores da Seicho-No-Ie, Regional 

SP/Campinas, reverências, muito obrigado. 
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Agradeço a todos os dirigentes e divulgadores que se 
empenham na divulgação do Seminário do Sucesso 2014, com 
certeza nos encontraremos lá. 

Aos que desejarem se unir a MOTOCARAVANA, 
sairemos de moto no dia 23/05 (sexta-feira), as 20h, em 
frente a Regional SP-Campinas. 

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

Divulgação de Livros e Revistas 
 
Bom dia, muito obrigado. 
Caros presidentes, dirigentes, colaboradores deste 

maravilhoso ensinamento. Neste mês de maio comemora-se o 
Dia do Trabalho, e no livro Cartilha da Vida 2, pp 35-40 
professor Masaharu Taniguchi nos diz: Porque algumas 
pessoas não gostam de trabalhar? 

Os seres humanos têm um costume bastante estranho: 
por algum motivo, muitos deles sentem aversão pelo 
trabalho. Não sei exatamente como apareceu a ideia errônea 
de "é desvantajoso trabalhar"; mas eu pessoalmente, acho 
que ela deve ter surgido como reação contra os trabalhos 
forçados. A aversão de que pelo trabalho vem do pensamento 
de que ele é uma coisa imposta pelos outros. A Vida que 
existe no homem está sempre à busca de liberdade; por isso, 
o homem perde o interesse pelo trabalho quando passa a 
pensar que é obrigado a trabalhar porque está sendo pago 
por isso, o que contraria o seu anseio por liberdade, mas essa 
ideia é errônea. Mesmo que ganhemos dinheiro com no nosso 
trabalho, não devemos pensar que somos obrigados a 
trabalhar por causa do dinheiro. Precisamos pensar apenas 
no trabalho em si e executá-lo com grande dedicação, 
considerando-o como uma tarefa sagrada a nós atribuída por 
Deus, a qual constitui uma valiosa lição que contribui para o 
desenvolvimento da nossa própria Vida. Quando passamos a 
pensar dessa maneira, tornamo-nos capazes de executar 
alegremente, qualquer tipo de trabalho, sem a desagradável 
sensação de estarmos acorrentados a uma tarefa. 

E com mais essa dica do nosso grandioso mestre, vamos  
vivificar todo tipo de trabalho em nossa Vida. 

Divulgando Livros e Revistas iremos mostrar às pessoas o 
verdadeiro significado do trabalho. 

Um bom mês de maio e 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 o mês de Maio iremos estudar “Como intensificar a 

força espiritual” e “Será o mal uma força ativa?” e para o 
mês de Junho “Temor – causa infortúnios e tragédias” e 
“Jamais perca a coragem” do livro Comande sua vida com o 
poder da Mente. 

Neste mês de maio temos um compromisso muito sério 
que será o Seminário do Sucesso na Academia de Ibiúna, 
então se você ainda não tomou a decisão de ir tome agora e 
ligue já para que possamos colocar seu nome na lista.  

Para você que já tomou a decisão em ir então ligue para 
seu amigo e fale com ele para ir e nos avise. 

Este seminário do Sucesso irá ter a participação da 
Regional SP-Campinas na coordenação do evento então vamos 
todos prestigiar a nós mesmos. 

Temos a Moto Caravana para as pessoas que queiram ir 
de moto. 

Se tiver um numero expressivo de pessoas que desejam 
ir de van ou ônibus, montaremos um para enviar este pessoal, 
precisamos saber quantos desejam esta opção, então não 
vamos ficar tímidos e tomar agora a decisão de ir. 

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

Caravanas 
 
Temos a frente o Seminário mais importante para os 

adeptos de todas as federações o Seminário de Gratidão aos 
pais nos dias 31/05 e 01/06, este seminário e aberto para 
todas as pessoas de 0 a 100 anos ambos os sexos. 

Este seminário ele é muito importante, este fortalece os 
laços familiares, aqui apreendemos como é importante 
agradecer papai e mamãe, não perca esta oportunidade de 
participar deste Seminário, sei que você nunca irá se 
arrepender. 

Aqui as emoções, o passado, são remexidos e com isto o 
seu futuro é concertado. 

Venha participar 
Traga a sua família inteira, terá atividades diversificadas 

para cada faixa de idade. 
Na regional SP-Campinas no dia 08/06/2014 teremos a 

II Conferência para Casais a partir das 13:00 horas , 
contaremos com a presença do Prel. Fernando Bianchi Rufino 
e da Prela. Alexandra Carolino Terceiro. Então monte a sua 
caravana e venha participar ingressos limitados, reserva já o 
seu. 

Muito Obrigado! 
Divulgador Rafael Horie 
Secretário 
 

Agenda 2014 para Caravanas 
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 
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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 dúvidas ou atividades do Departamento de 

casais pode ser encaminhada ao Preletor José Carlos 
Gonçalves, Coordenador Regional do Departamento de Casais 
através do e-mail 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) 
Nova Odessa – 1ª Conferência para Casais 

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

Dia do Trabalho é momento ideal para decidir 
alcançar sucesso na vida profissional 

 
 
Reverências! Muito obrigado! 
 
É tempo de você vencer no aspecto profissional! Deixe-

me pessoalmente orar por isso! 
 
Cinco vezes por dia, poderosas bênçãos dirigem-se para a 

vida das pessoas que se inscrevem na chamada Forma 
Humana, da Seicho-No-Ie. O conjunto de orações é 
realizado às 8h30, 10h, 12h40, 13h30 e 15h. 

 
Em termos práticos, a Forma Humana é um formulário de 

pedido de orações, em duas vias. A primeira via fica na torre 
da Sede Central e a segunda em poder da pessoa. Pode-se 
fazer o pedido de orações para 1 mês, 3 meses, 6 meses ou 1 
ano. 

 
O nome correto é "Oração da Cura Divina" e, devido ao 

desenho de um ser humano, passou a chamar-se "Forma 
Humana". Esse desenho simboliza a pessoa que irá receber 
orações. 

 
Se sua vida financeira ou profissional não está como você 

gostaria, trago uma proposta: neste Dia do Trabalho que se 
aproxima, o 1º de maio de 2014, aproveite para decidir dar 
uma guinada a partir da oração e da mudança da sua própria 
atitude mental. 

 
Na parte da oração, procure um local de reunião da 

Seicho-No-Ie, item Endereços do menu deste site, ou clique 
aqui para acessar diretamente, e peça para se inscrever na 

Forma Humana. O desejo é o número 7, para Emprego 
(sucesso no trabalho e para quem procura emprego). 

 
Por sua vez, para mudar seu destino, transforme sua 

"atmosfera" pessoal. Pela lei mental da atração, você atrai 
para si situações alegres se primeiro tornar-se mais alegre. 
O Universo capta a sua vibração e trata de trazer até você 
situações "semelhantes" ao seu conteúdo mental. 

 
Portanto, zele melhor pelo seu próprio estado de espírito. 

Escolha melhor suas emoções. Sua força só vai vir do 
sentimento forte que escolher sentir. Sua fraqueza vem do 
estado psicológico inferior em que opta por ficar. 

 
Alegria é você quem faz, proporcionando alegria aos 

outros! Face iluminada é você quem faz, sorrindo você 
primeiro para os outros! O emprego ideal é você quem faz, 
fazendo-se um coração ideal para o mundo! 

 
Em suma, para alcançar o seu ideal, torne-se a pessoa 

ideal – mais animada, alegre e generosa! 
 
Uma excelente "ferramenta" geradora da Luz que você 

irá manifestar em si é a divina Forma Humana, que o tornará, 
com toda certeza, um ser humano cada vez mais divino – e 
bem-sucedido profissionalmente! 

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

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

Artigo para Leitura 
 
Convite aos juvenis e teens para dia mais feliz do que 

mil "baladas" 
 
 
Reverências! Muito obrigada! A emanar louvores em 

silêncio ao seu espírito, desejo uma segunda quinzena de 
abril maravilhosa a você, caríssimo internauta! 

 
Para os jovens da Seicho-No-Ie, a felicidade não é 

somente consumo e crédito, shopping e balada, "Face" e 
Street Fighter, Smartphone e Whatsapp, tênis de marca e 
piercing "da hora". Para o jovem da Seicho-No-Ie, o "acesso" 
às coisas não determina como será aceito em seu grupo, ou 
mesmo a sua felicidade. 

 
O que rege suas vidas e seu sucesso é sua Autoconfiança 

de filho de Deus. Com ela, eles "surfam" absolutos na crista 
das "ondas" modernas. 

 
Mas como eles adquirem essa Autoconfiança de filhos de 

Deus? 
 
Participando de eventos anuais e arrebatadores que, em 

um só dia (um dia de convenção e conferência e um dia de 
concursos de oratória), garantem uma alegria eterna que, 
modo de dizer, proporciona mais felicidade do que mil 
"baladas". 
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É a 23ª Convenção Nacional para Juvenis e Junia, na 
Sede Central (São Paulo), no próximo dia 3 de maio, e a 4ª 
Conferência Nacional para Jovens de 15 a 20 anos - AJSI 
TEEN, igualmente dia 3, na Subsede (São Paulo); e também o 
Concurso Nacional de Oratória para Jovens e o Concurso 
Nacional de Oratória para Juvenis, no próximo dia 4 de maio, 
ambos na Subsede. Todos os eventos são organizados pela 
sempre briosa e vanguardista Associação dos Jovens da 
SEICHO-NO-IE DO BRASIL (AJSI/BR). 

 
É dentro desses eventos e concursos que nossos jovens 

encontram seu espaço de destaque no mundo, e aprendem a 
se destacar lá fora também. 

 
O "desejo" de liberdade, normal a essa faixa etária, não 

os "aprisiona" à pressa de alcançar algo, pois de posse do que 
aprendem, na Seicho-No-Ie, é o horizonte que almejam que 
"corre" na direção deles. 

 
Os medos e tentações, inerentes a essa fase da vida, 

fogem do "fogo" dos seus olhos, que feito dois "caldeirões" 
borbulhantes de Fé, para onde se voltam a tudo "acendem", a 
tudo desatam e a todos "tiram" para dançar na grande Festa 
do Bem, a celebração sem fim que somente um caráter nobre 
desfruta durante toda a vida. 

 
O Prof. Seicho Taniguchi assim ensinou, a esse respeito, 

à página 51 da Obra Convite para um Mundo Ideal: "Você não 
deve se afobar em vão. Siga sempre pelo caminho de um rei, 
com honestidade e coragem. Enriqueça o seu caráter. 
Chegará por fim a época em que conhecimentos superficiais, 
históricos escolares, influências de amigos poderosos e 
bajulações não terão lugar no mundo. Passarão a ser ainda 
mais valorizados a elevação do caráter mais intrínseco, o 
conteúdo da pessoa e o brilho da virtude". Para adquirir esse 
livro inspirador CLIQUE AQUI. 

 
Dessa jazida de Sabedoria emergem os tesouros: tímidos 

emancipam-se a líderes! Jovens difusos, perdidos e 
complexados de repente brilham como o Sol em suas calças 
Jeans e penteados da moda. 

 
O Departamento Juvenil da AJSI/BR e a AJSI TEEN 

transformam esperanças em "3D", ou seja, em grandes 
realizações! Os sonhos se corporificam na voz dos seus 
cantos, o mundo ao redor ganha a Luz do que leem, e a 
decisão que lhes faltava JÁ É agora uma nova cantiga que a 
todos encoraja! 

 
Juvenis e jovens de 15 a 20 anos, venham ser tomados 

pela alegria e a Autoconfiança de filhos de Deus, 
participando dos eventos da AJSI/BR nos dias 3 e 4 de maio 
de 2014. 

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

SANTUÁRIO HOOZO 2014 
 
Muito obrigado a todos os Presidentes e dirigentes da 

Regional SP-Campinas, pelo sucesso na 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 ? Faça uma lista de 
participantes e convidados, faça 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 
 

QUEM PERSEVERA ATÉ O FIM, ALCANÇA A 
VITÓRIA. 

  
Em qualquer empreendimento, quando se chega ao ponto 

crucial a maioria das pessoas se deixa desanimar e desiste 
de se esforçar. É nesse ponto que você precisa continuar se 
esforçando, mantendo firme o objetivo inicial, pois a 
trajetória final é que define a vitória ou o fracasso. Quem 
segue com perseverança a trajetória final alcança 
infalivelmente a vitória e o sucesso. 

 
(Livro: Mensagens de Luz) 
 

ORAÇÃO 
 

ORAÇÃO POR UM LAR FELIZ 
 
Meu lar é lar de filhos de Deus, amado por Deus e 

protegido por Deus. Por isso, o mal não se aproxima dele. 
Tanto meus pais como meus irmãos são filhos de Deus, sem 
maldade. Por isso, em meu lar existe a verdadeira felicidade 
e jamais ocorrem conflitos. 

 
( livro: Livro Juvenil de 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, Prel. José Carlos Gonçalves, 
Muito obrigado ! 

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


