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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 compartilhar com os Senhores um Acendedor que chegou ate a mim ele contem os numero 11 a 20 publicados de 
Março-1968 a Outubro 1969. 
 Preceitos Diários Palavras do dia 9 pag. 9/10 - Busque o progresso com toda ânsia 
 “Quem busca, com toda ânsia, adquirir maiores conhecimentos e estuda sem perder um  só minuto, fazendo de todas as 
oportunidades um elemento de auto aprimoramento, é uma pessoa que estando em qualquer circunstância, indubitavelmente, se 
progride. Quem trabalha somente nas horas de trabalho e estuda somente nas horas de estudo, são pessoas medíocres. Se evolui 
com a mesma intensidade das pessoas ordinárias, não se poderá distinguir das demais. Os que avançam mesmo quando os demais 
descansam, são os que se progridem ultrapassando a todos. Não importa quão rápido seja, se é preguiçoso como o coelho que 
descansou após correr um certo tempo, terá de ceder a vitória para o jabuti que continuou progredindo, por pouco que seja, 
mesmo enquanto o coelho dormia.” 
 Com este pensamento quero agradecer a todos os Presidentes, que por mais barreiras que apareceram, por mais difícil que 
foi a caminhada, pelos não que ouviram, continuaram caminhando, Muito Obrigado pelos 102 Homens no Seminário do Sucesso na 
Academia de Ibiúna. Sei que quem participou deste Seminário voltou com muita Luz no coração. 
 Quero aproveitar este momento de intensa Luz, e comunicar o Grande Seminário da Seicho-No-Ie que será realizado no dia 
03/08/2014 no Ginásio do Ibirapuera com a presença de nosso Supremo Presidente da Seicho-No-Ie Prof. Masanobu Taniguichi e 
a Suprema Presidente da Associação Pomba Branca Profa. Junko Taniguchi, os convites estão a disposição e conto com todos para 
divulgar eles ate o dia 30/06/2014. 
 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 
08/06 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 
03/08 GRANDE SEMINÁRIO DA SEICHO-NO-IE, no 

Ginásio do Ibirapuera.  
 
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 05/07/2014 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 Maio. Desejamos vida 
longa, muita saúde, paz e prosperidade para nossos amigos: 
22/05 - Waldomiro Donizetti Giacomin (Campinas)  
27/05 – José Eduardo Gonçalves (Amparo) 
28/05 - Reynaldo João Milani Filho (Mogi Mirim) 
 

Divulgadores 
 
Caros amigos divulgadores da Regional SP/Campinas, 

reverências, muito obrigado. 
É com muita alegria que venho, mais uma vez, comunicar 

com os senhores através do nosso jornal.  
Temos novidades: Está sendo elaborado um "Encontro de 

Divulgadores", assim como é feito o "Encontro de 
Preletores", onde estudaremos o "Manual de Divulgadores", 
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"O que deve fazer o dedicado à iluminação", "O que é a 
Seicho-No-Ie", os livros de" A Verdade da Vida", etc. 

Esse encontro será periódico, mas, por enquanto ainda 
está sendo elaborado. Aguardem por mais informações. Em 
breve, os senhores saberão através do jornal e pelos 
presidentes de Associações Locais. 

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

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

adeptos e todos da Seicho-No-Ie, obrigado pela colaboração 
e divulgação das obras livros e revistas que conduzem aos 
homens, famílias para um verdadeiro modo de ver a vida. 
Sem o apoio dos senhores este mundo estaria nebuloso e 
estaríamos desesperançados e talvez até sem rumo.  

Observando, na verdade todos aqui tiveram conhecimento 
da Seicho-No-Ie através de alguma revista ou livro. Caso 
com você não foi assim, pode buscar mais atrás e ver que 
quem te indicou para essa Verdade - O Homem é filho de 
Deus, conheceu através de alguma revista ou livro ou então o 
anterior a ele. Portanto, vejam a importância da divulgação e 
a abrangência dela quando fazemos a nossa parte. E com 
essa consciência e gratidão continuem divulgando e faremos 
desse mundo um verdadeiro paraíso.  

Obrigado pela atenção e desejo um feliz mês de junho 
aos senhores e todos os seus familiares. 

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 este mês de Maio iremos estudar sobre Temor – 

causa infortúnios e tragédias e Jamais perca a coragem, e no 
mês de Julho Fé inabalável e Tome consciência da sua força 
inata, do livro Comande sua Vida com o poder da Mente. 

Também estamos na reta final para o Seminário do 
Sucesso Regional SP-Campinas que este só terá esta, não 
iremos ter o Seminário na Sub-Regional. Sendo assim 
convido a todos os Senhores, a trazerem pelo menos 5 de 
sua Associação local para este Seminário, sei que não 
poderemos ser melhores do que foi no Seminário na 
Academia, mais pelo menos podemos chegar a 50%. 

Dia 09/08/2014, marque esta data em sua agenda, 
divulgue em sua Associação, organize sua caravana traga 
seus adeptos e divulgadores, estaremos empenhados em 
mostrar a todos vocês o que apreendemos na Academia. 

Conto com a participação de todos vocês. 
Neste Seminário do Sucesso entendi realmente o meu 

dever como Coordenador de Reunião de Estudos Específicos 
para Homens, vi como é importante termos esta reunião, 
onde os Homens podem conversar mais abertamente, ter 
momentos onde eles possam contar suas dificuldades, ter um 
lugar onde ele possa ter apoio em prosseguir a vida. Eu peço 
a todos os Senhores que ainda não começaram, por favor 

vamos começar, para o bem maior de nossa família, de nossa 
comunidade e da nossa cidade. 

Sei que a caminhada não será fácil teremos reunião com 
2,4 ou 8 pessoas, não importa, para começar uma caminhada 
basta apenas o primeiro passo, os demais vem por acréscimo, 
vamos criar este espaço a todos os Homens. 

O nome que o Mestre Masarahu Taniguchi dei ao 
movimento Masculino foi Sooai, que traduzindo para o 
português significa “Amor Mutuo”, ele com toda a sabedoria 
e inspiração, não deve ter dado este nome aleatoriamente. 
Então não vamos sentir pequenos, frágeis... Vamos estender 
a bandeira. 

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

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. 

Também pedimos a todas as pessoas que já foram em 3 
Seminários na Academia, e que desejam ajudar o próximo a 
falar com a Nair Silvestre para se inscreverem para a 
doação de trabalho na Academia de Ibiuna, este sem dúvida 
é a maior prova de doação em beneficio do maior número de 
pessoas, lá você vai apreender a trabalhar em equipe, a ter 
os compromissos realizados no tempo ideal, e o mais 
importante poder estar onde realmente Você é necessário. 
Quem nunca experimentou faça este teste, é você verá como 
é vivificante fazer o próximo feliz. 

Muito Obrigado! 
Divulgador Rafael Horie 
Secretário 
 

Agenda 2014 para Caravanas 
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 
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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 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 
 

II Seminário Regional para Casais 
“Unidos pelo Amor... Fortalecidos pela Fé!” 

 O Departamento de Casais da Seicho-No-Ie do Brasil 
promove atividades específicas para casais, com o propósito 
de transmitir o ensinamento da Seicho-No-Ie aplicado ao 
casamento, por nós denominado “Nova Visão do Casamento” – 
“Modo Feliz de Viver a dois”. 
Com isso, orientamos casais que buscam uma vida conjugal 
Feliz e Harmoniosa sob a base da Imagem Verdadeira, 
Iluminamos Lares, “Aproximamos Corações” e Concretizamos 
a Paz, pois o paraíso terrestre começa dentro do Lar. 
Através do Departamento de Casais, a Regional SP/Campinas 
fará o segundo Seminário Especial, totalmente pensado e 
organizado para levar a Nova Visão do Casamento de forma 
alegre e muito emocionante. 
Dia 8 de junho de 2014, das 13:00 às 17:00h, Teremos na 
nossa Regional o II Seminário “Unidos pelo Amor... 
Fortalecidos pela Fé!”,  Orientado pelos Preletores; 
Alexandra Carolino Terceiro – Coordenadora Nacional do 
Departamento de Casais pela Pomba Branca; 
Fernando Bianchi Rufino – Vice Presidente da Fraternidade 
e responsável pelo departamento de Casais 
Estamos preparando momentos inesquecíveis, para união, 
fortalecimento e aproximação do casal, com oportunidades 
especiais para expressão de amor e avivamento do 
sentimento de unidade do casal. 
Lembramos que haverá Reunião de Crianças e Juvenis e um 
delicioso Coffee Break para celebrarmos a alegria de viver 
momentos tão especiais para a vida conjugal na Seicho-No-
Ie! 
A Gratidão é de apenas $25,00 o casal. Os convites já estão 
disponíveis na Regional e nas Associações Locais! 
Para maiores informações, falar com Elaine Rochetti (19) 
3212-0886 / (19) 98174-1158, ou José Carlos Gonçalves – 
(19) 3208-3599 / (19) 3254-5437 ou (19) 9 9264-9525 ou 
mesmo na Regional: (19) 3251-7234. 
Assista também nosso vídeo de divulgação: 
https://www.youtube.com/watch?v=agJ1he2YBN4 
Contamos com Todos Vocês... só assim, esse dia será 
completo!!! 
Muito Obrigado! 

 

 
 

Todos esperam por nós (...). E quem é a 
esperança se não nós, os jovens?" 

 
Reverências! Muito obrigado! 
O título desta mensagem é extraída da Capa da edição do 

Enkan (hoje, em português, Boletim Informativo Círculo de 
Harmonia) publicado em 1º de agosto de 1967. 

Faz parte do texto campeão do Concurso de Oratória em 
idioma português, realizado durante a 13ª Convenção 
Nacional da Associação dos Jovens (à época Associação dos 
Moços da SEICHO-NO-IE DO BRASIL). 

No ano em que o nosso histórico e majestoso Círculo de 
Harmonia completa 30 anos de edições ininterruptas de sua 
versão em língua portuguesa (como extensão indissociável do 
Enkan, publicação que data de 4 março de 1952 e que foi 
pioneira das tecnologias de comunicação de que hoje o 
Movimento dispõe), trago mais um trecho de capa, desta vez 
da edição de abril/maio de 1983. 

Ao congratular a Professora Teruko Taniguchi pelo seu 
aniversário de 88 anos, que ocorrera em 7 de março daquele 
ano, o Enkan/Círculo de Harmonia citou: 

"A profa. Teruko, em sua palestra recente, referiu-se às 
palavras de um médico que, outrora, observando o precário 
estado de saúde dela e do Mestre, lhes afirmara que não 
chegariam aos 30 anos de idade. Mas quando eles passaram a 
viver os ensinamentos da Verdade, (...) quando eles se 
tornaram pessoas indispensáveis para Deus na salvação da 
humanidade, transcenderam a medicina baseada na 
inteligência humana e hoje, passados muitos anos desde que 
fizeram 30 anos de idade, continuam saudáveis dando sábias 
orientações". 

Deu-se que em 1985 o Professor Masaharu Taniguchi 
teve seu passamento, aos 91 anos, e a Professora Teruko 
Taniguchi o seguiu "serenamente" em 1988, também longeva. 

Neste mês de junho em que celebraremos a Cerimônia de 
29º Ano de Falecimento do Sagrado Mestre Masaharu 
Taniguchi, aproveito para renovar o exemplo imorredouro 
que ele nos deixou, e que seguimos fielmente, parabenizando 
aos participantes do Concurso Nacional de Oratória para 
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Jovens e o Concurso Nacional de Oratória para Juvenis, 
ocorrido no dia 4 de maio último, em São Paulo. 

Mais que troféus, todos deram corpo à "esperança" do 
Mestre que continua a "salvar" a humanidade através de nós, 
eternamente jovens e "imortais" na missão de que somos 
constituídos. 

Para entendermos mais acerca de nossa missão espiritual 
dentro do Movimento, e para compreendermos melhor o 
sentido de nossas passagens por este plano terrestre, peço 
que leiam atentamente a obra Mundo Espiritual e o Destino 
do Homem, recente lançamento de autoria do Professor 
Masaharu Taniguchi. 

Nele, apreendemos a importância de "vivermos com 
seriedade a vida atual" (p. 36), pois quando a mente se 
purifica "aciona a proteção de espíritos superiores" (p. 41). 
Assim, como perpetuadores da "linhagem da vida" (p. 34) e 
da "caridade anônima" (p. 35) dos nossos antepassados, 
tornamo-nos aqueles que 

"VAMOS RENOVAR A CIVILIZAÇÃO COM A LUZ 
DIVINA! VAMOS MOSTRAR A TODOS QUE O HOMEM É 
FILHO DE DEUS, E VIVEREMOS, COM TODOS, A DIVINA 
REALIDADE". 

É assim que o jovem campeão de narração de 1967, 
Toshitiro Tokutake, encerrou sua brilhante participação. 
Que a inspiração imorredoura do Sagrado Mestre tome a 
forma da eterna "juventude" das esperanças, das quais 
todos esperam que sejamos nós a própria expressão viva 
sobre a face da Terra!  

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

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

Artigo para Leitura 
 

Família Seicho-No-Ie: a encarnação de todas as 
Profecias da Salvação! 

Reverências! Muito obrigada! 
Hoje proponho uma reflexão diferente. Líderes e 

simpatizantes da Seicho-No-Ie, olhemo-nos no "espelho", 
mas não para ver as "rugas" ou como forma de "autoanálise" 
de possíveis "deslizes" fenomênicos. 

É tempo de nos "apercebermos" como emissários e 
escolhidos das profecias já descritas em milenares e 
incontáveis sagradas escrituras. 

Sem "vaidades" e sem autocrítica, convido-os a "nos 
compreendermos" melhor no momento em que nossa máxima 
autoridade, Supremo Presidente da Seicho-No-Ie, Professor 
Masanobu Taniguchi, nos conclama a levarmos à sociedade 
um exemplo de força ética colaborativa global, a partir do 
nível local, a fim de oferecer alternativa à "falsa" felicidade 
fabricada pelas "cidades iluminadas" artificialmente, e que 
"obscurecem" os corações humanos. 

Antes que o modelo capitalista que concentra riquezas, 
produz pobreza e destrói a Natureza avance sobre as 
formas de existir indefinidamente, até que "morramos 
afogados" num "mar" de lixo e plástico, avaliemos, com 
sinceridade, o que é Profecia e o que JÁ É realidade na 
atuação da "Família Seicho-No-Ie". 

Profecias? – As forças do Paraíso hão de invadir a Terra 
e do toque da "Chuva de Néctar" na "Raiz" se ouvirá 
finalmente o Silêncio de Deus a nos pregar que "Deus é tudo 

em tudo, Deus é a Perfeita Vida" (Festividade do Santuário 
Hoozo do Brasil). 

A Essência será vista e o Céu descerá, o Sol caminhará 
entre nós, visto no rosto amigo de cada um que nem se 
conhece (Seminários nas Academias). 

Os "rostos" invisíveis dos Espíritos da Selva, que são 
nossos antepassados "minerais e vegetais", de repente 
sairão dela sorrindo para nos abraçar. E nossos avós e pais, 
tataravós e ancestrais, todos, absolutamente todos não 
ocuparão mais as tumbas, e não se sentirão mais somente o 
pó da Terra para o qual "voltaram" (Cerimônias de 7 de 
Setembro e de 2 de novembro). 

E o verde que vemos de repente "falará mais alto" e será 
uma Canção, e a silenciosa limpeza de praças "cantará" na 
alma do povo brasileiro um hino à Vida (Semana da Paz), e o 
cinzento subsolo milenar das montanhas do Japão de repente 
emergirá verde das profundezas, na forma de floresta e de 
escritório ao mesmo tempo (Escritório na Floresta). 

E todos os filhos de todas as mulheres, sem exceção, 
terão renascido do Ventre de Deusa Kannon para se 
tornarem os maiores "engenheiros" que conterão tsunamis 
antes que eles existam, para se formarem os maiores 
cientistas sociais que impedirão a delinquência antes que ela 
se manifeste, para serem "eleitos" os maiores líderes que 
cessarão todas as guerras antes que um só filho de Deus 
seja novamente abatido em campo de batalha (Cerimônia no 
Monumento Aos Anjinhos). 

E então, num recinto onde não se distinguirá quem está 
de jalecos brancos ou usa asas, se é o sol pela janela ou o 
brilho dos olhos de um voluntário nos reverenciando, de 
súbito subirá ao palco um japonês franzino, de cerca de um 
metro e sessenta de altura – mas ele terá também a cor 
negra, caucasiana, será mulher jovem ou distinta senhora, 
terá etnia e alma latina ou ibérica, falará em todos os 
idiomas e em uma mesma linguagem que todos 
compreenderão: "AS SAGRADAS ESCRITURAS ESTÃO 
VIVAS! Aqui é o Mundo da Imagem Verdadeira! Não há mais 
distância e saudade! O medo se foi! A morte desapareceu! 
Não há mais lágrimas porque Deusa Kannon levou todos os 
sofrimentos – e não é que Deus Sumiyoshi aparece sorrindo 
ao lado de todos que se põe de mãos justapostas?!". 

Família Seicho-No-Ie, onde a Profecia, senão aquela 
encarnada em cada um de vós próprios? 

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

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 ) 


