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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, 
 
 Preceitos Diários Palavras do dia 3 pag. 6 – Acendedor nº 35 de Agosto/1971  
          O poder da Imaginação é mais forte que o da Vontade 
 “Geralmente os doentes pensam “quero ser curado”, mas existem muitas pessoas que não conseguem a cura. Por outro lado 
há pessoas que se curam até mesmo com remédios falsos ou estragados quando tomam com a fé de que serei curado com esse 
remédio. Coué observou com atenção este fato. Percebeu que o “quero ser curado” é uma vontade, e o “serei curado” é uma Fé ou 
um poder de imaginação. A vontade sozinha não consegue concretizar o desejo de ser curado, mas a fé ou a imaginação: “serei 
curado” concretiza a cura. Coué descobriu que a coisa almejada não se concretiza quando a “vontade” e o “poder de imaginação” 
estão divorciados. A tentativa de dominar pelo força  de vontade um pensamento contrário, só servirá para aumentar e fortalecer 
ainda mais esse pensamento que se quer dominar.” 
 Com este pensamento quero agradecer a todos os presidentes e adeptos, pelo sucesso que tivemos em nossa Festa Julina. 
Ao fim da festa todos os produtos oferecidos tinham acabado. E todos saíram satisfeitos e felizes. Por favor transmitam nossos 
agradecimentos a Todos. Muito Obrigado! 
 Temos dia 09/08/2014 nosso Seminário do Sucesso, “sei” que posso contar com todos os senhores, para termos mais um 
evento maravilhoso. Desde já agradeço a todos vocês por mais esta oportunidade de podermos estar trabalhando juntos. 
 Em 07/2015 teremos a Eleição para novos presidentes de Associação Local, “sei” que será bem disputado, então vamos 
preparar nossos futuros sucessores, assim eles irão dar continuidade nós trabalhos que estamos realizando com maior confiança. 
 
 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 2014 
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 
13/09 Estudos para 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 
11/10 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 2014 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 Julho. Desejamos vida 
longa, muita saúde, paz e prosperidade para nossos amigos: 
02/07 - Aldo José Bergantin (Limeira) 
03/07 - Sérgio Valter Pelarin (Itatiba) 
03/07 - José Maria Pereira Da Silva (Americana) 
12/07 - João Carlos Dos Santos (Holambra) 
16/07 - Valter Beig (Jd. Amazonas /Campinas) 
16/07 - Mauro Dionísio da Silva (Itatiba) 
28/07 - Ubirajara Baptista De Souza (Americana) 
 

Divulgadores 
 
Caros presidentes, amigos divulgadores e futuros 

divulgadores, reverências, muito obrigado. 
 No dia 13 de setembro, será realizado na Regional 

SP/Campinas o nosso 1º Curso Regional para divulgadores e 
futuros divulgadores. 
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As aulas serão ministradas por preletores da própria 
Regional Campinas. 

Haverão três aulas e uma prática, como segue abaixo: 
1a- Ensinamento da Seicho-no-Ie 
2a-Organização Seicho-no-Ie 
3a-Trabalhos em grupo com perguntas e respostas 
4a-Prática Seicho-no-Ie 
 
Convidem a todos os dirigentes para estar conosco neste 

dia. 
Desde já, agradeço a todos pela presença. 
Muito obrigado, 
Preletor Marcelo da Silva 
 marceloseicho@hotmail.com 
 

Divulgação de Livros e Revistas 
 
Quaisquer dúvidas sobre o departamento de Livros e 

Revistas podem ser encaminhadas para o Preletor Carlos 
Heikô Kuniyoshi, Coordenador regional de divulgação de 
livros e revistas, através do e-mail: 

chkuniyoshi@hotmail.com 
 

Reunião de Estudos Específicos para Homens 
 
Queridos Presidentes 
Para este mês de Agosto iremos estudar os temas “O 

poder da determinação” e “Porque a fé produz força” e para 
o mês de Setembro “Como desenvolver o poder intuitivo” e 
“Palavras positivas – armas para comandar o destino”, do 
livro Comande sua Vida com o poder da Mente 

Não se esqueçam de que dia 09/08/2014 temos nosso 
Seminário do Sucesso especifico para Homens na Regional 
SP-Campinas, divulgue em sua Associação, organize sua 
caravana traga seus adeptos e divulgadores.  

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 pelo menos quatro, 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 com 11 livros que irão iluminar 
seu lar. 

Lembro que no ano que vem será nossa eleição de 
Presidentes de Associação Local, então traga os seus 
candidatos para que eles possam nós conhecer, sei que se 
trabalharmos direito, teremos vários candidatos pelo cargo 
de Presidente. 

Nós não queremos ficar parado no tempo, temos em 
nosso interior a vontade de progredir infinitamente, A 
Seicho-No-Ie, como qualquer religião, Dá a Nós a 
oportunidade de aprimorar nossos conhecimentos, de 
apreender coisas novas, talvez você não irá utilizar hoje, mas 
será de extrema vitalidade para uma promoção em seu 
emprego, em sua vida, ou na sua família. “Nunca pense que é 

presidente porque não tinha mais ninguém, mais sinta que seu 
Eu verdadeiro gritou dentro de você e pediu esta 
oportunidade, e esta vibração fez com que as demais não 
quisessem concorrer sabendo que você iria desistir. Então 
toda vez que você estiver indo para a sua Associação apenas 
agradeça pela oportunidade que você esta dando as pessoas 
que estão desamparadas, sem rumo a encontrar a luz no fim 
do corredor.” 

 “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 nosso maior desafio em tempos, 

amanhã 03/08/2014, seremos responsáveis pelo maior 
evento da Paz da Humanidade, quero pedir a Todos, muita 
vibração positiva, quero que eliminem o mal de suas mentes, 
imaginem como é o seu Paraiso, para quem não tem uma 
imagem apenas visualizem a Luz. 

Neste dia estaremos todos reunidos em uma festa pela 
Paz Mundial, as vibrações que sairão deste local irão se 
propagar por anos em nosso Planeta. 

Todos que adquiriram os convites, todas as pessoas que 
se empenharam em divulgar este maravilhoso evento da 
Seicho-No-Ie, onde teremos a maior autoridade da nossa 
religião o Presidente Supremo da Seicho-No-ie Masanobu 
Taniguchi, que irá falar diretamente para nós, todos os 
ensinamento deixado pelo mestre Masarahu Taniguchi. 
Tenho a clara certeza que Deus irá falar através de seu 
interlocutor Masanobu Taniguchi, palavras que irão iluminar 
não só nossos lares, mais de toda nossa nação, que este 
evento será visto e revisto por todos e servirá de exemplo 
para todos. 

Assim agradeço a Todos desde já pelo maravilhoso 
sucesso deste evento, sei que será memorável, e que vai 
mexer no fundo do coração de todos. 

A todos vocês Muito Obrigado! 
Muito Obrigado! 
Divulgador Rafael Horie 
Secretário 
 
Calendário Fraterno 
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 
28/09/2014 – Seminário da Luz – Sub-regional 

Iracemápolis 
12/10/2014 – Festa das Crianças – Regional SP-Campinas 
30/11/2014 – Seminário da Luz – Regional SP-Campinas 
 
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 
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Agradecemos a todos os participantes e divulgadores do 
Seminário para Casais Regional. 

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 
 
Supremo Presidente da Seicho-No-Ie vem ao 

Brasil para apontar os caminhos atuais e 
futuros do Movimento 

 
Reverências! Muito obrigado! 
 
O histórico final de julho e início de agosto de 2014 para 

a SEICHO-NO-IE DO BRASIL chegou. Entre os dias 22 de 
julho e 6 de agosto teremos entre nós a presença do Centro 
da Luz do Movimento, 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. 

 
Serão ao menos dois momentos sem precedentes na 

história. Nos dias 26 e 27 de julho, no Palácio de Convenções 
do Anhembi, em São Paulo, milhares de preletores e 
lideranças testemunharão a Conferência com o tema 
“Alimentação e a Paz Mundial”. 

 
Já no dia 3 de agosto, o formato de arena do Ginásio do 

Ibirapuera dará contornos épicos ao avanço da Paz em escala 
global, a partir do Brasil. O Grande Seminário da Seicho-No-
Ie, aos moldes de como ele é realizado no Japão, inclusive a 
programação, será orientado pelo casal de supremos 
presidentes sob o tema central “Construindo uma Nova 
Civilização”. 

 
À vanguarda das principais causas de nosso tempo, e a 

conduzir a Organização à necessária adequação entre 
pregação e prática, o Supremo Presidente trará na bagagem 
grandes feitos recentes da Seicho-No-Ie, enquanto 
Movimento Internacional de Paz pela Fé. 

 
Desde que esteve no Brasil pela última vez, em 2009, o 

casal orientou curso internacional na Alemanha, em 2011; 
incrementou, na Organização, o Movimento Carbono Zero; 
lançou a obra Decisão em Prol das Futuras Gerações; e, o 
mais significativo dos atos, transferiu a Sede Internacional 
para o “Escritório na Floresta”, considerado o primeiro 
edifício de energia zero do Japão. A construção é projetada 
para não consumir energia do governo, nem de centrais 
nucleares, mas a própria energia gerada no local.  

 
Desde seus primórdios, o Movimento, no Brasil, sempre 

fez parte dos principais roteiros de viagem de pregação 
promovidos pela Sede Internacional. 

 
O Fundador da Seicho-No-Ie, Prof. Masaharu Taniguchi, 

por aqui passou em 1963 e 1973, arrastando multidões e 
aquecendo ainda mais o já fervoroso ideal de Salvação, 
sempre aceso no âmago do povo brasileiro. 

 
O Prof. Seicho Taniguchi veio ao Brasil em quatro 

oportunidades: em 1956, em 1970, em 1977 e 1982. Ele 

também arrebatou os corações dos líderes das respectivas 
épocas, e deixou gravado na alma brasileira o teor profundo 
da Verdade Homem-filho-de-Deus. 

 
Já o Prof. Masanobu Taniguchi esteve no Brasil pela 

primeira vez em 1970, quando contava 18 anos, 
acompanhando a comitiva do Prof. Seicho Taniguchi. 

 
Em 1993, esteve aqui pela segunda vez, palestrando em 

convenções nacionais. Uma nova era despontava no 
Movimento de Iluminação da Humanidade, cada vez mais 
comprometido com as causas coletivas. Incorporava-se à 
linguagem, às ações e aos métodos de divulgação da Seicho-
No-Ie a missão de ser o Movimento Internacional de Paz 
pela Fé. 

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

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

Artigo para Leitura 
 

A confiança das máximas autoridades do Movimento 
em nós brasileiros 

 
Reverências! Muito obrigada! 
 
Foram de um significado épico as palavras da Suprema 

Presidente da Associação Pomba Branca da Seicho-No-Ie, 
Professora Junko Taniguchi, quando disse, em sua última 
explanação no Curso Internacional da Seicho-No-Ie pela Paz 
Mundial, em 2004, em São Paulo. 

 
Ela afirmou que tanto ela quanto seu esposo, o Supremo 

Presidente da Seicho-No-Ie, Professor Masanobu Taniguchi, 
durante os cursos que eles orientariam, dali em diante, para 
sempre levariam em seu “pensamento os brasileiros”, em 
específico aquele momento, aquele acolhimento. 

 
Eles estarão novamente entre nós no Grande Seminário 

da Seicho-No-Ie, que se dará no dia 3 de agosto de 2014, no 
Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, cujo evento é 
carregado de significados, a começar pelo tema: Construindo 
uma Nova Civilização. 

 
Fica evidente, em várias afirmações no decorrer do 

tempo, que o casal, assim como o fundador da Seicho-No-Ie, 
Prof. Masaharu Taniguchi, confiam ao Brasil a missão de 
tornar-se o principal polo irradiador dos Ensinamentos que 
eliminarão as teorias materialistas de toda a humanidade, e a 
conduzirão a um novo patamar de espiritualidade. 

 
Não à toa, ainda em 2004, ao nomear o Preletor Yoshio 

Mukai como primeiro não japonês de nascença como 
Presidente Doutrinário da Seicho-No-Ie para a América 
Latina, o Prof. Masanobu Taniguchi afirmou que aquele ato 
de nomeação significava “o verdadeiro início do Movimento 
Internacional de Paz pela Fé”. 

 
Vivamos com alegria a oportunidade de participar do 

Grande Seminário da Seicho-No-Ie, momento de receber 
deles, face a face, a confiança que depositam em cada um de 
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nós. Em suma, serão momentos da concretização, no mundo 
das formas, da “esperança” que Deus e a Natureza 
depositam em você. 

 
Ao estudarmos o Ensinamento da Seicho-No-Ie, damo-

nos conta de que desde os minérios do subsolo até os 
asteroides do cosmos “confiam” em você. Eles trabalham em 
conjunto e “conjugam” uma série de leis matemáticas e 
físicas que torna possível a sua existência. 

 
Os Céus, a Terra e a nossa máxima autoridade no 

Movimento confiam em você! Por isso, deposite cada vez mais 
confiança em si mesmo! Participar do evento do dia 3 de 
agosto certamente lhe proporcionará um grande despertar 
para sua Capacidade Infinita! 

 
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 
 

AGORA É O MOMENTO PROPÍCIO; AGORA É A 
OPORTUNIDADE. 

  
Não fique vagando ora para um lado, ora para outro, em 

busca de uma “boa oportunidade”. Você é “filho de Deus”. 
Para um “filho de Deus”, todos os lugares e todas as ocasiões 
são boas oportunidades para o autodesenvolvimento. Agora é 
o momento. Uma situação difícil constitui o “esmeril” que irá 
burilar a sua pessoa. 

 
 (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 ) 
 

Anote 
 

Sites importantes na Internet: 
Sede central - www.sni.org.br 

Regional SP-Campinas – www.snispcampinas.org.br 
Facebook: https://www.facebook.com/snibrasil 

Livraria Virtual: http://www.sni.org.br/livrariavirtual/ 
 

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, Muito obrigado ! 
Agradecemos a Sede Central da Seicho-No-Ie pelos artigos 

doutrinários ( visite: www.sni.org.br ) 


