
 Jornal do Fraterno – 67ª edição – Julho/2014 Página 1

Jornal do Fraterno 
A s s o c i a ç ã o  F r a t e r n i d a d e :  G u i a n d o  o s  H o m e n s  e m  N o v o s  C a m i n h o s  d e  L U Z  
O  J o r n a l  d a s  B o a s  N o t í c i a s  p a r a  o s  F r a t e r n o s  d a  R e g i o n a l  S P - C a m p i n a s  
Ano 5, Edição no.67, 05 de Julho de 2014  -  Responsável: Prel. Sérgio Valter Pelarin 

Redação: Equipe Fraternidade da Regional SP-Campinas                                  www.snispcampinas.org.br 

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, 
 
 Acendedor nº 32 Preceitos Diários Palavras do dia 6 pag. 8 – Problemas e dificuldades são oportunidades para o seu auto-
desenvolvimento 
 
 “Não devemos temer os problemas. O problema existe para ser resolvido. Depois de solucionado, surgirá um Mundo bem 
mais luminoso. A maioria das pessoas, quando esta enfrentando dificuldades, costuma teme-las como sendo seus piores inimigos; 
porém, a dificuldade é uma bomba que extrai a capacidade que existe no nosso interior; é como uma lixa para polir a nossa beleza 
interna. Refletindo bem sobre o que se passou percebemos muitas vezes que, se não fossem aqueles problemas, talvez não 
tivéssemos chegado à posição que temos hoje. 
 A dificuldade, sim, é a vigorosa perfuratriz que abre o reservatório de capacidade infinitas que existe no subsolo no nosso 
ser. As dificuldades estimulam a mente adormecida e fazem-na trabalhar ativamente. Como consequência do funcionamento pleno 
da mente, conseguir-se-á a vitória, pois este mundo é projeção da mente” 
 
 Com este pensamento quero agradecer a todos os Presidentes, e reiterar que nós da Regional SP-Campinas estamos aqui de 
braços abertos, para podermos auxiliar os senhores no que for preciso, então quem precisar e só se comunicar com a gente e 
iremos juntos resolver todos os problemas que aparecerem em nosso caminho. 
 
 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 
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 02/08/2014 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 Junho. Desejamos vida 
longa, muita saúde, paz e prosperidade para nossos amigos: 
02/06 - Plinio Yoshio Suguinoshita (Valinhos) 
09/06 - Wagner Luiz de Camargo (Itu) 
10/06 – Antonio Gregório (Valinhos) 
29/06 – Pedro Abílio Miranda (Leme) 
 

Divulgadores 
 
Caros amigos divulgadores da Regional SP/Campinas, 

reverências, muito obrigado. 
Informações e dúvidas sobre o Departamento de 

Preletores podem ser enviadas ao Preletor Marcelo da Silva, 
através do e-mail marceloseicho@hotmail.com 

Muito obrigado 
 

Divulgação de Livros e Revistas 
 
Bom dia, muito obrigado. 
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Do livro Você é Dono de Potencialidade Infinita - 
compilação Kamino Kusumoto, pp223-224. 

"Por mais que movimente suas mãos e seu corpo a ponto 
de se cansar, você não conseguirá realizar um trabalho que 
contenha alma enquanto não for capaz de trabalhar com 
amor. Um trabalho que não contenha a alma de quem o 
executou acaba apresentando alguma falha. Uma obra 
resultante do trabalho maquinal do cérebro, das mãos etc. 
não se compara com uma obra que contenha alma mesmo que, 
à primeira vista, sejam muito parecidas.  

Eu próprio empenho minha Vida em redigir a revista 
Seicho-No-Ie. Em vez de dizer empenhar a Vida, poderia 
dizer empenhar a alma ou dedicar todo o amor, pois em 
última análise, Vida, alma e amor são essencialmente a 
mesma coisa. Amor é Deus, é Vida, é alma. Trabalhar com 
amor é manifestar Deus que habita dentro de nós; é vivificar 
a nossa própria vida, a nossa própria alma. Quando nossa 
alma consegue viver em toda sua plenitude, alcançamos o 
elevado estado espiritual que nos permite aceitar 
serenamente a morte física, a qualquer momento.” 

Uma grandioso texto para nós refletirmos. 
Um grande abraço à todos senhores e respectivos 

familiares, continuem sendo esse grandes homens. 
Até o mês quem 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 Julho estudaremos Fé inabalável e 

Tome consciência da sua força inata, e no mês de Agosto O 
poder da determinação e Porque a fé produz força, do livro 
Comande sua Vida com o poder da Mente. 

Dia 09/08/2014, marque esta data em sua agenda, 
Seminário do Sucesso específico para Homens na Regional 
SP-Campinas, divulgue em sua Associação, organize sua 
caravana traga seus adeptos e divulgadores. 

Se tivermos a presença de 108 Homens na Academia 
poderemos muito bem chegar a 300 Homens em nossa 
Regional, mais para isto preciso do apoio de todos vocês, 
presidentes, divulgadores e dirigentes. 

Vamos divulgar, para os associados, para nossos amigos, 
para nossos conhecidos. Sei que não poderemos chegar ao 
nível da Academia por serem dois dias, mais podemos chegar 
pelo menos em 50%, transmitir com a mesma vibração e com 
a mesma emoção. 

Poderemos mudar famílias, dar novo horizonte aos 
Homens, reformular o modo de pensar e dar novas 
ferramentas. 

Conto com a participação de todos vocês. Se cada um 
trouxer ao menos quadro, que é a lotação de um carro, já 
teremos alcançado nosso objetivo. 

No circulo do livro será sorteado a Coleção A Verdade na 
caixa de madeira, então não perca esta oportunidade de 
participar de um maravilhoso Seminário e ainda voltar para 
casa com a Coleção A Verdade 11 livros que irão iluminar seu 
lar. 

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

Muito obrigado 
Divulgador Rafael Horie 

rafhorie@dglnet.com.br 
 

Caravanas 
 
Queridos Presidentes,  
Temos pela frente o Grande Seminário da Seicho-No-Ie 

que será no dia 03/08/2014 no Ginásio do Ibirapuera, 
teremos a presença do nosso Supremo Presidente da Seicho-
No-Ie o Prof. Masanobu Taniguchi e a Suprema Presidente 
da Pomba Branca Junko Taniguchi, netos do Prof. Masaharu 
Taniguchi, que irão nos presentar com palestras 
maravilhosas, transmitindo da forma mais direta, a Verdade 
Homem Filho de Deus. 

Então vamos ajudar as Pombas Brancas, Jovens e 
Prosperidade a venderem os convites, já que a Fraternidade 
não possui mais.  

Vamos nos organizar a formar caravanas, vamos nós unir 
e qualquer problema do passado deixe no passado.  

Será um evento para marcar gerações. Então vamos levar 
nossos filhos, amigos, conhecidos, todas as pessoas ao nosso 
redor. 

Iremos lotar o Ginásio do Ibirapuera e de lá iremos 
enviar orações a todas as pessoas, e assim plantar a semente 
da Harmonia, Saúde, Alegria, Sabedoria e Paz para toda a 
humanidade. 

Sabemos que irá existir obstáculos, mas estes só 
servirão para fortalecer nosso espirito, nunca desista, 
estamos aqui para ajudar no que for preciso, conte com a 
gente 

Muito Obrigado! 
Divulgador Rafael Horie 
Secretário 
 
Calendário Fraterno 
19/07/2014 – Festa Julina – Regional SP-Campinas 
02/08/2014 – Reunião de Presidentes 
03/08/2014 – GRANDE SEMINÁRIO DA SEICHO-NO-

IE – Ginásio do Ibirapuera 
09/08/2014 – Seminário do Sucesso – Regional SP-

Campinas 
30 – 31/08/2014 – Seminário para Casais – Academia de 

Ibiúna 
06/09/2014 – Reunião de Presidentes 
28/09/2014 – Seminário da Luz – Sub-regional 

Iracemápolis 
10/10/2014 – Reunião de Presidentes 
12/10/2014 – Festa das Crianças – Regional SP-Campinas 
01/11/2014 – Reunião de Presidentes 
30/11/2014 – Seminário da Luz – Regional SP-Campinas 
06/12/2014 – Reunião de Presidentes 
 
Estas são algumas datas dos Seminários na Academia. 

Para maiores informações e datas na Academia acesse 
http://www.sni.org.br/eve_ibiuna.asp 

 
Muito obrigado 
Divulgador Rafael Horie 
rafhorie@dglnet.com.br 
 

Casais 
 
Agradecemos a todos os participantes e divulgadores do 

Seminário para Casais Regional. 
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Um evento maravilhoso que é Sucesso ! 
 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 
 
Família Seicho-No-Ie mobiliza-se para viver o 

momento histórico do Grande Seminário 
 
Reverências! Muito obrigado! 
 
Lanço uma reverência de gratidão profunda aos líderes e 

adeptos que estão divulgando e trabalhando em prol de dois 
eventos de dimensões históricas que se avizinham no 
calendário. 

 
O Supremo Presidente da Seicho-No-Ie, Professor 

Masanobu Taniguchi, e a Suprema Presidente da Associação 
Pomba Branca da Seicho-No-Ie, Professora Junko Taniguchi, 
orientarão uma Conferência para preletores e lideranças nos 
dias 26 e 27 de julho, no Palácio de Convenções do Anhembi, 
em São Paulo, e, no dia 3 de agosto, no Ginásio do 
Ibirapuera, aberto ao público em geral, será realizado o 
Grande Seminário da Seicho-No-Ie, nos moldes de como é 
organizado no Japão. 

 
As máximas autoridades do Movimento assumiram seus 

postos em 2009 e nesse mesmo ano orientaram o Curso 
Internacional da Seicho-No-Ie pela Paz Mundial – Brasil 
2009, e a Convenção Nacional da SEICHO-NO-IE DO 
BRASIL. 

 
Naquela ocasião nos premiaram com conhecimento, 

preciosas orientações e até momentos de “brasilidades”, 
como quando se permitiram ser “abraçados” pelo calor 
humano e dos trópicos durante sua estada no Estado do Pará. 
Ao conhecerem a Academia da Seicho-No-Ie da Amazônia, 
quebraram protocolos, o Supremo cantou música japonesa 
durante passeio de barco, plantou árvore, caminhou por 
trilha ecológica, provou frutas nativas e se disse 
extremamente comovido com a recepção do povo brasileiro, 
em todos os momentos e cidades por que passou. 

 
Ao propor que devolvamos Deus ao centro de nossas 

vidas, voltando à ordem correta “Deus-Natureza-homem”, o 
Prof. Masanobu Taniguchi deposita sua confiança na Família 
Seicho-No-Ie como protagonista e fundadora de uma nova 
era, na face da Terra – principalmente nos dirigentes e 
adeptos brasileiros. 

 
É uma grande oportunidade de apreendermos mais a 

fundo o “Princípio do Relógio de Sol”, e sobre como 
“registrar” somente a Luz. Com a mente voltada para o Bem, 
ela projeta um novo mundo ao seu redor – na sua vida e na do 
planeta. 

 
Informe-se clicando AQUI de como participar dos 

eventos e decida você mesmo se tornar o próprio Sol de sua 
vida. Sem perder a oportunidade de BRILHAR nem por um 
instante sequer, avancemos na divulgação e expansão do 
Movimento iluminador. Afinal, o que você decide pensar e 
sentir se torna aquilo que você vê e vive.  

 

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

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

Artigo para Leitura 
 

A Seicho-No-Ie como resposta aos problemas da 
atualidade 

 
Reverências! Muito obrigada! 
 
Há uma nova sociedade a ser criada, há um novo destino 

mundial a ser trilhado. E a Seicho-No-Ie assumiu somar-se a 
essa intransferível e inadiável tarefa sem rodeios. 

 
No Grande Seminário da Seicho-No-Ie, que será 

realizado no Ginásio do Ibirapuera no próximo dia 3 de 
agosto, compreenderemos mais a fundo o nosso papel na 
construção de uma Nova Civilização. 

 
O evento será orientado pelo Supremo Presidente da 

Seicho-No-Ie, Professor Masanobu Taniguchi, e pela 
Suprema Presidente da Associação Pomba Branca da Seicho-
No-Ie, Professora Junko Taniguchi, e contará ainda com uma 
palestra do Presidente Doutrinário da Seicho-No-Ie para a 
América Latina, Preletor da Sede Internacional Junji 
Miyaura. 

 
Num momento em que a psicologia dos povos é marcada 

pelo triunfo da metrópole sobre o campo, e em que o 
artificialismo e a força bruta geram comportamentos 
“parasitários” nas pessoas, sejamos o esteio de um novo 
tempo de amor mútuo e cooperação. 

 
Ao se tornar uma “mensagem” ambulante, fazendo 

“acontecer” a Gratidão e a Reverência à Vida em si, mais do 
que uma pessoa feliz, você se torna uma nova “possibilidade” 
de Deus Se manifestar neste mundo. 

 
Criamos, na Seicho-No-Ie, um espaço para pensar um 

novo desenvolvimento em conjunto com a Natureza. Num 
clima global de constantes ameaças e perigos ecológicos, 
econômicos, bélicos e sociais, nós assumimos nosso papel de 
buscar religar ética à ação, Deus à ciência e a paz às 
relações. 

 
O novo, a diferença, a “solidão” no meio da multidão, a 

fartura convivendo com a miséria, o conflito como “motor” do 
consumo, essa ânsia de querer parecer “melhor” que o outro, 
tudo isso nos desafia enquanto religião. Mas nós não nos 
acabrunhamos. Nós avançamos. 

 
Uma das questões apresentadas pelo Prof. Masanobu 

Taniguchi é o modo de vida individualista das cidades, que 
está na “raiz” do problema ambiental. 

 
O individualismo e o excesso de consumo e descarte 

desembocam no aquecimento global. No Grande Seminário da 
Seicho-No-Ie compreenderemos o nosso papel espiritual 
nesse mundo “urbano”, e o quanto “vivificar o agora” agindo 
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de acordo com o “princípio do relógio de sol”, que só registra 
os acontecimentos bons, contribui para uma Nova Civilização. 

 
É de um “agora” mais harmonioso que surge uma vida 

melhor. É a pressa que nos envelhece, são os excessos que 
nos “diminuem”, é a busca cega por posses que “empobrece” a 
alma. 

 
Quem não vivifica o agora na “pressa da cidade”, 

“consome-se” por dentro e tenta “suprir-se” com o excesso 
de consumo de coisas. Recicle seus hábitos e “supra-se” de 
Deus! As futuras gerações agradecem! 

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

SEMINÁRIO DO SUCESSO REGIONAL 
2014 

 
Caros Presidentes e dirigentes da Regional SP-Campinas, 
Muito obrigado, 
 
No próximo dia 09/08/2014, a partir das 8:30h na 

Regional SP-Campinas, teremos o Seminário do Sucesso 
Regional 2014, que está em sua 5ª edição. 

Teremos como orientadores os Preletores Carlos Alberto 
da Silva e Aparecido Fakine, além da Preletora Ana Marcia 
Mendes Silva Lega. 

Com certeza teremos um dia grandioso mantendo a 
mesma energia e alegria do Seminário de Ibiúna. 

Organize sua Associação Local, convite os homens e 
monte sua caravana. 

Contamos com você Presidente de AL, com você Preletor 
da Fraternidade e você Divulgador da Fraternidade para nos 
ajudar neste evento. 

Quaisquer dúvidas podem ser encaminhadas para o 
Preletor José Victor Rodrigues Junior através do e-mail 
victorrodriguesjr@gmail.com 

 
Divulgue para todos os Homens de sua AL, e inicie por 

confirmar a sua presença ! 
 
Veja um resumo de nosso evento: 
 
Temas das Palestras: 
1. Interferência de espirito em ilusão e proteção de 

espíritos superiores 
2. O Tesouro encerrado dentro de nós 
3. Sobre a diferença entre relação Sexual decente e 

Indecente 
4. Prosperar a Vontade 
5. Sobre o verdadeiro relacionamento amoroso 
6. Sobre o Amor, a Fé e a Ação 
 
Oficinas especiais: 
1 - Profissão e Empresas 
2 - Harmonia Familiar 
3 - Cura de Doenças ou Vícios 
 
Muito Obrigado, 
Preletor José Victor Rodrigues Junior 

 
MENSAGEM DE LUZ 

 
 
É O ESPÍRITO DE GRATIDÃO QUE NOS CONDUZ À 

SALVAÇÃO DE DEUS. 
   
Cultivando-se o espírito de gratidão, ocorre a cura de 

doenças. Não é só isso. O espírito de gratidão conduz 
também à prosperidade nos negócios. Se você conseguir 
manifestar o espírito de gratidão não somente em relação 
aos clientes e às mercadorias, mas também em relação aos 
antepassados, à esposa (ou ao marido) e aos filhos, seus 
negócios prosperarão naturalmente. 

 
 (Livro: Mensagens de Luz) 
 

ORAÇÃO 
 

PARA PURIFICAR A MENTE 
 
Uma das condições para tornarmo-nos felizes é 

compreender que no mundo criado por Deus não existem 
males e pecados.  

Um copo que contém água suja não ficará limpo enquanto 
não despejarmos a água suja e a substituirmos por água 
limpa.  

Se em nossa mente gravamos a idéia de que os males, os 
pecados e os castigos existem, precisamos eliminar esse 
pensamento a fim de nos purificarmos.  

Oremos da seguinte forma: 
 

O Amor de Deus se derrama sobre mim. 
Estou envolto pelo Amor de Deus 

e preenchido pelo mesmo Amor divino. 
Fui purificado de todos os pecados, 

ódios, rancores e mágoas do passado. 
Estou totalmente purificado. 

Assim como Deus me perdoou, 
também perdoei a todas as pessoas. 

Obrigado, obrigado, obrigado. 
 
( livro: Minhas 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 ) 


