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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, 
 
 Acendedor Setembro-Outubro 1971 – página 28 
 “Para se tornar hábil  ... Se o desenho do menino perdeu a vida, é porque ele começou a imitar o desenho de seu colega, com 
a intenção de desenhar bonito. É porque esqueceu-se de que ele próprio já é capaz, e começou a pensar que as outras pessoas são 
melhores que ele. Ao invés de procurar manifestar a sua vida (capacidade), debate-se pensando: não posso perder, não posso ficar 
atrás. Assim o seu espirito endurece, perdendo a liberdade, a espontaneidade. Endurecendo-se o espirito, até mesmo o simples 
traçado de um linha deixa de ser expressivo. Perde a vida. Um desenho imitado não expressa a beleza que a pessoa possui dentro 
de si. Portanto, é natural que o trabalho imitado seja inferior ao original desenhado por outro.  
 Aquele que fica só imitando nunca se tornará melhor que os outros. Todo homem é filho de Deus e possui dentro de si 
excelente conteúdo. Por isso, se acreditar: Eu sou Filho de Deus e procurar manifestar esse conteúdo com o espirito inocente 
e espontâneo como uma criança do jardim de infância, o seu desenho irá melhorar com toda a certeza.” 
 Com este pensamento feito em 1971 o mestre demonstra a todos nós, que não devemos fazer da mesma forma que nosso 
antecessor, que a próxima geração não deve se basear exclusivamente no que iremos passar, mais sim olhar para dentro de nós e 
exibir com todo orgulho o Filho de Deus que somos. Muitos irão criticar, com toda a certeza, nas nunca perca o seu “traço”, lute 
pelo seu foco e nunca desista. 
 
 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 
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, ( 

Confraternização a ser definida ) 
 

2015 
 
10/01 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8h30 
07/02 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8h30 
07/03 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8h30 
11/04 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8h30 
09/05 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8h30 

06/06 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 Agosto. Desejamos vida 
longa, muita saúde, paz e prosperidade para nossos amigos: 
03/08 - Tomohiko Ota ( Jundiaí ) 
07/08 - Carlos Yuji Tokubo ( Sumaré ) 
18/08 - Paulo Floriano de Toledo ( Campinas ) 
19/08 - Cleber Roberto Susi ( Salto ) 
 

Divulgadores 
 
Caros amigos divulgadores e futuros divulgadores, 

reverências, muito obrigado.  
 
Está  chegando o grande dia!  
 
No dia 13 de setembro, como já foi divulgado 

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

 
Haverão 3 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 
 
Desde já, agradeço a todos pela presença. 
 
Muito obrigado, 
Preletor Marcelo da Silva 
 marceloseicho@hotmail.com 
 

Divulgação de Livros e Revistas 
 
Bom dia, muito obrigado. 
Vamos estudar mais um pouco sobre esse maravilhoso 

ensinamento. 
 
Não confunda a "Fonte" com "caminho". 
“Você não deve confundir a Fonte da salvação com 

caminho da salvação. Religiões, seitas, sermões, grupos 
religiosos ou igrejas, todos são portas ou caminhos da 
salvação, e não propriamente a Fonte da salvação. 

A Fonte da salvação é a inominável e misteriosa Grande 
Vida, que é a fonte de sua Vida. Originariamente ela não 
possui nome, mas são-lhe atribuídos vários nomes divinos 
conforme variem as religiões e os povos. Não se deve pensar 
que há diversas fontes de salvação só porque existem vários 
nomes. No Universo há um único Deus.” 

( do livro A Verdade, v.2.pp64 ). 
 
E com mais esse esclarecimento, possamos entender que 

os caminhos da salvação são inúmeros, mas a Fonte da 
salvação é Deus. 

 
Um feliz mês de setembro que se inicia, desejo de muito 

sucesso em todos os âmbitos de sua vida à todos os leitores. 
Até o mês que vem. 
 
Preletor Carlos Heikô Kuniyoshi 
chkuniyoshi@hotmail.com 
 

Reunião de Estudos Específicos para Homens 
 
Queridos Presidentes 
 
Para este mês de Setembro “Como desenvolver o poder 

intuitivo” e “Palavras positivas–armas para comandar o 
destino” e para o mês de outubro iremos estudar “O primeiro 
da transmissão da Verdade” e “Método usual de 
mentalização para cura , do livro Comande sua Vida com o 
poder da Mente”. 

 
Quero agradecer a presença de 35 casais no Seminário 

para Casais na Academia de Ibiúna, a meta da Regional era 
25. Sei que quem participou deste seminário, se emocionou, 
ficou pensativo, irá mudar pequenos hábitos em casa, o Lar 
que já era harmônico, irá ficar ainda mais harmônico, 
tivemos diversas aulas e aprendizado neste Seminário, para 

quem não participou para o ano que vem será nos dias 20 e 
21/06/2015, programe-se desde já. Sei que este seminário 
Transforma Casais. 

Para muitos a liderança deste movimento veio em 
momento não oportuno, segundo a visão do fenômeno atual. 
Mas peço aos senhores que reflitam. Você não almeja um 
cargo melhor, ter a sua própria empresa, ou melhor o 
faturamento atual. Sei que este é o sonho de cada um de 
nós. Sendo assim a liderança no movimento vem para ajudar 
você a poder ter as ferramentas necessárias para o seu 
sucesso. 

 
Aqui você irá apreender como administrar pessoas, irá 

participar de cursos onde irá apreender como divulgar, como 
acolher seus clientes, como focar o seu objetivo. Então 
senhores Presidentes, por favor continuem abrindo suas 
portas da Associação Local, com sentimento de gratidão, 
verdadeira gratidão de poder estar ajudando pessoas, 
famílias e até a própria cidade. Sei que com este sentimento 
de gratidão a sua Associação seu negocio só poderá ter 
sucesso. 

 
“Associação Fraternidade, guiando os homens em novos 

caminhos de Luz.” 
Muito Obrigado! 
Divulgador Rafael Horie 
rafhorie@dglnet.com.br 
 

Caravanas 
 
Queridos Presidentes,  
 
Temos a frente o Seminário da Luz que será realizado em 

Iracemápolis dia 28/09/2014 e em Campinas no dia 
30/11/2014, por favor divulguem este maravilhoso evento, 
mas este em especifico não divulguem em sua Associação, 
mais divulgue para as pessoas que não frequentam a Seicho-
No-Ie, para quem tem comercio divulgue em seu comercio, 
divulgue entre os amigos de trabalho.  

 
Este Seminário e desenvolvido especialmente para as 

pessoas conhecerem este maravilhoso ensinamento. Então 
esta é a oportunidade que você tem em convidar um amigo, 
parente ou cliente. Para que ele possa crescer junto com 
você. Demonstre a todas as pessoas como é maravilhoso 
estar aqui. 

 
Este ano o departamento de Caravanas só tem a 

agradecer a todas as federações, tivemos a maior caravana 
em quase todos os eventos até o presente momento. 

 
E este sucesso devemos a todos os senhores, por favor 

transmitam nossos agradecimentos a toda a sua diretoria a 
todos que participam de sua Associação Local, sei que sem a 
ajuda de todos não seria possível fazer a 1/10 do que foi 
realizado. 

 
Para as pessoas que querem organizar caravanas em sua 

Associação Local, temos todo o material disponível, como 
manual, fichas de inscrição, controles de ônibus e controles 
de Seminaristas, disponível a todos. 

 
A todos vocês, Muito Obrigado! 
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Divulgador Rafael Horie 
Secretário 
 
Dica Importante: Para maiores informações e datas 

sobre Seminários na Academia Sul-Americana de 
Treinamento Espiritual de Ibiúna/SP acesse: 

 http://www.sni.org.br/eve_ibiuna.asp 
 

Casais 
 
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 
 

 
Visita e palestras do Supremo Presidente da 

Seicho-No-Ie marcam época para o Movimento 
no Brasil 

 
 
Reverências! Muito obrigado! 
 
Antes de de tudo, registramos, neste mês dos Pais, a 

profunda reverência que dedicamos ao Papai, esse homem 
maravilhoso que deu a vida à cada um de nós e, por esse 
simples fato, merece nossa infinita e constante gratidão! 
Parabéns aos papais! Uma reverência. Muito Obrigado. 

 
A família Seicho-No-Ie viveu dias épicos e tivemos 

nossos espíritos ainda mais reavivados por um sentimento 
divino. 

 
Foi com indizível alegria que vivenciamos dias formidáveis 

com a estada do Supremo Presidente da Seicho-No-Ie, 
Professor Masanobu Taniguchi, Suprema Presidente da 
Associação Pomba Branca da Seicho-No-Ie, Professora 
Junko Taniguchi, que estiverem conosco de 22 de julho a 5 
de agosto. 

 
Foram de absoluto sucesso de público e de grande 

impacto os conteúdos transmitidos pelo Casal nos eventos do 
dia 26 e 27 de julho, no Palácio de Convenções do Anhembi, 
em São Paulo, com 2508 preletores e dirigentes do Brasil e 
de mais 16 países; e do dia 3 de agosto, no Grande Seminário 
da Seicho-No-Ie, com mais de 10.500 pessoas no Ginásio do 
Ibirapuera, também em São Paulo. 

 
“Conseguiremos a paz mundial gritando a palavra PAZ? 

Não, temos de viver a paz em nosso comportamento”, 
afirmou o Prof. Masanobu Taniguchi, num grande chamado às 
lideranças. 

 
Os estudos e palestras a respeito dos danos que o 

consumo de carne gera ao planeta deixaram bem claro a 
mensagem: a paz mundial começa no prato! 

 
Que fique claro que a Seicho-No-Ie nada impõe aos seus 

adeptos e simpatizantes. O que está posto é a necessidade 
de conscientizarmo-nos, todos nós, sobre o impacto que o 

desmatamento e a emissão de gases do efeito estufa 
produzem devido ao consumo de carne, principalmente nos 
países mais ricos. 

 
Nós, da Seicho-No-Ie, pregamos nossa Fé, e quando é 

necessário, usamos de palavras. Sentamo-nos para ler e ouvir 
palestras, mas nos levantamos para viver o que cremos. E 
nossa recompensa é ter feito. 

 
Por isso, de hoje em diante esforcemo-nos em cumprir a 

vida com ainda mais ética, na medida em que equivale a um 
gesto profundamente caridoso o fato de repensar e 
modificar os nossos hábitos alimentares, principalmente 
quanto ao consumo de carne, dando preferência a alimentos à 
base de vegetais. 

 
Vá até nossa Livraria Virtual e conheça as obras do 

Professor Masanobu Taniguchi e da Professora Junko 
Taniguchi. Eles nos apontam os mais aprimorados caminhos 
para aprofundarmos a mesma Fé que desde sempre 
impulsionou o Movimento da Seicho-No-Ie. 

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

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

Artigo para Leitura 
 

Aprofundemos a convicção de que a natureza e nós 
somos UM SÓ 

 
 
Reverências! Muito obrigada! 
 
O famoso escultor renascentista Michelangelo dizia: “Vi o 

anjo no mármore e esculpi até libertá-lo”. 
 
O universo é repleto de belezas aguardando que os 

nossos olhos se tornem capazes de percebê-las, mas muitas 
vezes é justamente o “orgulho” de ser “erudito” que faz com 
que o ser humano não “escute” o que a natureza fala. 

 
Outro fator determinante na relação humana de usura 

com a natureza é a ambição. 
 
Na obra Decisão em Prol das Futuras Gerações, o 

Supremo Presidente da Seicho-No-Ie, Prof. Masanobu 
Taniguchi, à página 32-33, afirma: “Dentre os fatores da 
mente humana, o mais problemático é a ambição. A ambição 
nem sempre é um mal. Ela é uma força motriz para aumentar 
a população, promover as invenções, desenvolver a tecnologia 
e a economia. Mas, por outro lado, se não for controlada de 
modo adequado, pode provocar briga conjugal, destruir lares, 
promover o mau uso das armas, destruir a economia, motivar 
ataques terroristas e guerras e causar grande desordem no 
ambiente terrestre. (...) Precisamos deixar de estabelecer 
como meta da sociedade humana a ‘espiral da ambição’, na 
qual a economia se move com base na ambição e gera uma 
nova ambição”. 
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Diante desse cenário, é preciso fazer avançar a máxima 
“eu e o outro somos um só” e, mais que isso, “eu e todas as 
coisas do céu e da terra somos um só”. 

 
Já disse, certa vez, o chefe da tribo Seatlle (1786-

1866), da Nação Suquamish: “Devemos ensinar aos nossos 
filhos que o chão que eles têm sob os pés é o pó dos seus 
avós. Para que eles respeitem a terra, diga-lhes que ela está 
repleta de nossos parentes. Ensina-lhes que a Terra é nossa 
mãe. O que acontece à terra acontece aos filhos dela. 
Quando os homens cospem na terra, estão cuspindo em si 
mesmos”. 

 
Não é semântica ou metáfora dizer: o mundo tem alma. E 

a minha alma é extensão dela. Nesse sentido, não é 
abstração apreender que o universo é o meu “corpo”; são os 
rios, as minhas veias; as matas, as minhas vestes; o céu, a 
minha casa. 

 
Podemos também concluir que a natureza é um grande 

livro de ensinamento sagrado. Para ela, a questão nunca foi 
“tamanho”. O “preguiçoso” não aprendeu ainda com as 
formigas. O “infiel” não sabe nada da alegria dos cisnes (que 
mantêm uma mesma parceira por toda a vida). Os que se 
sentem “insignificantes” nunca silenciaram para escutar o 
“sermão” do zumbido das pequeninas abelhas, que polinizam e 
tornam viável a vida no globo. 

 
Leiamos, aprendamos, busquemos e avancemos na grande 

marcha rumo à Paz Mundial e à ética para com as futuras 
gerações. Está em nossas mãos, hoje, o mundo de amanhã. 

 
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, 
 
Agradecemos a participação e o carinho de todos os 

participantes, sejam como seminaristas ou como comissão 
organizadora, do Seminário do Sucesso Regional, ocorrido no 
dia 09/08/2014 na Regional SP-Campinas. 

 
Agradecemos aos orientadores: os Preletores Carlos 

Alberto da Silva e Aparecido Fakine, além da Preletora Ana 
Marcia Mendes Silva Lega. 

 
Agradecemos a cada Associação Local por convidar e 

conduzir seus homens até este maravilhoso evento. 
 
Muito obrigado a você Presidente de AL, a você Preletor 

da Fraternidade e a você Divulgador da Fraternidade por nos 
ajudar neste evento memorável. 

Agradeço sinceramente, 
Preletor José Victor Rodrigues Junior 
 

SEMINÁRIO DA LUZ 2014 
 

Todos os anos cerca de 40 mil pessoas participam dos 
seminários da luz que ocorrem nas Regionais da Seicho-No-
Ie do Brasil. São eventos de grande porte, onde você 
conhece a força do magnífico ensinamento Homem-Filho-de-
Deus. Você aprende a dominar as leis mentais e descobre, na 
prática, que quando os olhos se voltam para a luz todos os 
caminhos se abrem. 

Famílias se reestruturam, vidas profissionais se 
reerguem e a saúde se restabelece com a simples 
participação nesse encontro em que palestras e orações 
promovem uma verdadeira revolução interior. 

Venha viver momentos restauradores ao lado de sua 
família e de seus amigos ao participar do Seminário da Luz! 

“Um encontro com a luz que ilumina toda a família ” 
 

MENSAGEM DE LUZ 
 
PARA PROPORCIONAR ALEGRIA AOS OUTROS, 
É PRECISO QUE NÓS PRÓPRIOS TENHAMOS 

ALEGRIA. 
   
O ser humano só pode ser verdadeiramente feliz quando 

vê que todos estão felizes. Portanto, é preciso que não haja 
ninguém infeliz, ninguém destituído de alegria. É preciso 
saber que, em última análise, só podemos proporcionar 
alegria aos outros se nós próprios tivermos alegria, e que, 
tornando-nos infelizes, provocamos a infelicidade dos 
outros. 

 (Livro: Mensagens de Luz) 
 

ORAÇÃO 
 
ORAÇÃO PARA PRATICAR ATOS DE BONDADE 

 
Deus me ensina a manifestar a força inesgotável, 

porque sou seu filho. Como filho de Deus. 
Recebi a sua força infinita. Deus me concebeu a força 
infinita para praticar atos de bondade e de amor, e 

tornar felizes as pessoas. Por isso minha força aumenta 
á proporção que pratico atos de bondade e de amor. 

 
( livro: Livro Juvenil de 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 ) 


