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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 No 36 – página 6 Palavras do dia 4 
 “Tomando como exemplo a economia da grande natureza. Muitas vezes a palavra economia é usada no sentido de poupança. 
Economia, porém, em japonês significa boa administração em beneficio do povo e não quer dizer poupança exagerada. A poupança 
exagerada é uma mesquinhez e não uma economia. A economia é uma coisa que deve beneficiar o povo, administrando habilmente as 
finanças. Isto é, evitar os gastos em coisas desnecessárias e empregar fartamente onde é realmente necessário. Os bens, que são 
a representação do amor de Deus, devem ser empregados, não em futilidades mas em coisas realmente úteis. A grande Natureza 
absorve do solo os elementos necessários eliminando os desnecessários eliminando os desnecessários, reúne-os ordenadamente no 
devido lugar e produz bons frutos. Também a economia, a exemplo desse processo da grande natureza, deve eliminar os gastos 
desnecessários, empregar abundantemente o dinheiro em coisas necessárias e concretizar um bom fruto chamado vida prospera” 
 Com este pensamento feito em 1971 o mestre demonstra a todos nós, que não devemos desperdiçar nosso tempo em coisas 
que irá enaltecer nosso ego, mas devemos administrar nosso tempo numa boa administração em beneficio do povo. Ser presidente, 
ou ser da diretoria de uma Associação local, não deve ser uma carga pesada, mais sim deve ser uma carga onde poderemos 
compreender ainda mais, nossa missão aqui na Terra. A Federação Fraternidade tem seu nome em japonês sooai que significa 
“Amor Mutuo”. 
 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 
11/10 Festa das Crianças, na Regional SP-Campinas, às 

8h30 
11/10 Reunião de Estudos para Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas 
1 e 2/11 Seminário Geral de Gratidão aos Antepassados, na 

Academia de Ibiúna/SP 
08/11 Reunião de Presidentes e Divulgadores, na Regional 

SP-Campinas, às 8h30 
30/11 SEMINÁRIO DA LUZ, na Regional SP-CAMPINAS 
07/12 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 próxima reunião de Presidentes será no dia 
01/11/2014 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 Setembro. Desejamos vida 
longa, muita saúde, paz e prosperidade para nossos amigos: 

08/09 - José Aparecido Navarro ( Sta Bárbara Doeste ) 
10/09 - Aparecido Ivaldo De Araújo ( Campo Limpo Pta ) 
11/09 – Wlademir Antonio Pohl ( Sta Bárbara Doeste ) 
12/09 - Wilson Cavassan ( Campinas ) 
16/09 - Jaime Messias Da Silva ( Campinas ) 
24/09 - Márcio Rogério De Lima ( Jundiaí ) 
29/09 - Alfredo Shizuo Taniguchi ( Sumaré ) 

 
Divulgadores 

 
Queremos agradecer a presença de 102 divulgadores em 

nossa 1a Reunião de Estudos para divulgadores, nosso 
próximo encontro será no dia 11/10/2014 as 13:00 horas, 
onde também teremos a festa das Crianças, então traga a 
sua família.  

Também tragam o Manual do Divulgador, para que 
possamos estudar e aprimorar nossos conhecimentos. 

Este estudo está sendo realizado com a presença dos 
Presidentes de Federações da Regional SP-Campinas, sendo 
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assim aberto a todos os divulgadores da Fraternidade, 
Pomba Branca, Jovens e Prosperidade. Então divulgue em 
suas reuniões de diretoria e em suas reuniões. 

 
Divulgação de Livros e Revistas 

 
Bom dia, muito obrigado. 
Vamos estudar um pouco sobre o livro A Verdade, v.10. 
Acumular tesouro no celeiro do céu. 
"Não se deve favorecer o próprio interesse prejudicando 

os outros. esse tipo de vantagem aparente resulta na perda 
de mérito no mundo espiritual. A consciência ligada ao corpo 
carnal anseia pelos benefícios materiais, mas a consciência 
do eu espiritual deseja acumular virtudes no mundo invisível. 
O corpo carnal é transitório, enquanto o espírito é eterno. 
Quem busca apenas a satisfação dos anseios do eu carnal 
macula a própria alma com desejos mundanos, enquanto 
aquele que acumula virtudes no mundo espiritual obtém o 
tesouro eterno. Devemos corrigir a miopia mental, volver o 
pensamento para o infinito e buscar, com todo o empenho, a 
conquista da riqueza eterna. Amando o próximo e praticando 
boas ações, acumularemos tesouro no celeiro do céu, e, 
sempre que precisarmos algo neste mundo, virá naturalmente 
desse celeiro o auxílio para a sua concretização. Se alguém 
sofre por não conseguir o que precisa, é porque não possui 
riqueza acumulada no celeiro do céu." 

Grande conhecimento aprendemos hoje, graças aos 
maravilhosos livros e revistas da Seicho-No-Ie. Divulguemos 
cada vez mais esta Verdade. 

Até o mês que vêm. 
Preletor Carlos Heikô Kuniyoshi 
chkuniyoshi@hotmail.com 
 

Reunião de Estudos Específicos para Homens 
 
Queridos Presidentes, 
Para este mês de outubro iremos estudar “O primeiro da 

transmissão da Verdade” e “Método usual de mentalização 
para cura” e para novembro “Considerações sobre o tempo 
necessário à pratica da mentalização da Cura” e 
“Mentalizações para corrigir maus hábitos mentais e tornar-
se um vitorioso nesta vida” , do livro Comande sua Vida com o 
poder da Mente. 

Quero agradecer a Todas as Associações que com seu 
grande Amor, vem realizando as reuniões de Estudos 
Específicos para Homens, sei que com isto nós estamos nos 
fortalecendo, não como organização, mais como seres 
Humanos, criando lares mais harmoniosos, mais prósperos.  

Em nossas reuniões são muitos os relatos e desabafos, 
que ficam em nossa reunião, assim os participantes, podem 
esclarecer suas dúvidas, ver que a luz no final do túnel 
existe e não é um trem que vem se chocar conosco.  

Esta reunião foi criada no intuito que o Centro do Lar, 
possa ter um canto onde todo este peso possa ser retirado, 
para que ele possa achar um lugar onde ele possa descansar 
e poder ficar aliviado.  

Sei que todos nós precisamos de um ombro amigo para 
que possamos contar. Na sutra sagrada Revelação divina da 
confissão explica, “Entretanto, nenhuma eficácia há em 
expor o pecado diante do público que irrefletidamente faz 
comentários maldosos. Que eficácia há em projetar a 
escuridão sobre a escuridão? ...”.  

Assim volto a pedir a todos que ainda não começaram as 
Reuniões de Estudos Específicos para Homens, vamos abrir 
as nossas portas, para podermos abrigar estes Homens, que 
estão precisando de ajuda, mesmo que eles não pesam hoje, 
mais assim que as portas estiverem abertas eles entraram. E 
irão mudar suas vidas. Temos este compromisso com a 
sociedade. 

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

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

Caravanas 
 
Queridos Presidentes, 
No dia 01 e 02 Novembro teremos o maravilhoso 

Seminário Geral de Gratidão aos antepassados, sei que 
muitos gostam de ir ao Cemitério nesta data, e a Academia 
de Ibiuna esta nos dando a grande chance de fazer uma 
corrente de oração a todos os espíritos de nossos 
antepassados, sei que nestes dias a emoção será intensa, sei 
que muitos irão sentir a presença de seus entes queridos, e 
saber que eles estão em um lugar maravilhoso já que a 
vibração será de muita felicidade. Por favor a todos que 
forem favor nos avisar para que possamos repassar a 
informação para Academia. 

Temos a frente o Seminário da Luz que será realizado em 
Campinas no dia 30/11/2014, no Ginásio do Guarani, 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. 

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! 
Divulgador Rafael Horie 
Secretário 
 

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 
 

5 LEIS PARA SE OBTER A RIQUEZA 
 
Reverências! Muito obrigado! 
Hoje em dia, são muitas as pessoas que migram para 

outra denominação religiosa se não obtêm resultados 
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materiais. Se a atual religião não muda suas vidas, são elas 
que mudam de religião. 

Não somos contra isso. Apenas pontuamos, na Seicho-No-
Ie, que religião não deve ser uma espécie de “contrato” 
entre Deus e os homens. Religiosidade, para nós, não se 
resume em se livrar de doenças e pobreza como maldições a 
serem quebradas pela fé. 

Cremos que quando curas e prosperidades acontecem não 
se deve a esse ou aquele pregador, mas sim porque a pessoa 
aplicou corretamente as LEIS que atraem a riqueza, mesmo 
que inclusive ela se declare sem-religião (confira, ao final do 
texto, as 5 LEIS PARA SE OBTER A RIQUEZA). 

É curioso observar que mesmo num cenário em que a 
Internet teria levado a população a “questionar” os dogmas 
religiosos, pesquisas mostram que a religiosidade está mais 
viva do que nunca. 

Dados da FGV apontam que 50% da população brasileira 
frequentam ativamente cultos religiosos e 89% concordam 
que religião é importante. Há estatísticas que confirmam que 
mesmo na parcela dos sem-religião, grande parte frequenta 
cultos de igrejas diversas. 

No nosso caso, públicos de todos os credos nos procuram 
porque encontram soluções na Seicho-No-Ie. Em nosso 
Facebook Oficial são mais de 260 mil seguidores. Nosso 
canal no Youtube, onde postamos nossos programas de TV, já 
atingiu mais de 2,1 milhões de visualizações. Nosso site 
recebe mais de 65 mil visitas por mês. 

Acolhemos a todos de braços abertos porque cremos que, 
seja muita ou nenhuma a relação institucionalizada da pessoa 
com a sua fé, isso não determina o grau de importância dela 
para Deus, que ama a todos indistintamente. 

Cremos que o sagrado que você busca é o sagrado que já 
o habita. Nesse sentido, todos podem escolher a forma como 
querem “ver” e cultuar Deus, mas para Deus você é o mesmo 
sagrado filho d´Ele desde o princípio – e digno herdeiro de 
toda a Riqueza do nosso Pai e Criador. 

Seja qual for sua crença, confira e aplique as 5 LEIS 
PARA SE OBTER A RIQUEZA, conforme consta do livro 365 
Itens Para Alcançar o Ideal: 

1ª LEI: Desejar tornar feliz o próximo – Mente egoísta 
não sintoniza com “ideias” que tornam felizes as pessoas, 
portanto não “sintonizam” com a riqueza. 

2ª LEI: Antes de buscar bens materiais, busque 
sintonizar sua mente com a vontade de Deus – Cristo disse: 
“Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e 
todas as demais coisas vos serão dadas em acréscimo”. 

3ª LEI: Usar a força criadora da palavra para afirmar a 
riqueza e não a pobreza – Quanto mais se lamenta e murmura 
por ser pobre, mais pobre a pessoa fica. 

4ª LEI: Aplicar a lei “Dá e receberás” – Fazer circular as 
provisões vindas de Deus sem “espírito mesquinho”. 

5ª LEI: Agradecer aos bens já recebidos até agora – A 
gratidão ao que já se possui faz com que recebamos nova 
provisão. 

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

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

Artigo para Leitura 
 

Questões que dizem respeito às mulheres quanto à 
sexualidade 

 
Reverências! Muito obrigada! 
Questões acerca de sexualidade também são abordadas 

na literatura da Seicho-No-Ie, especialmente na obra Nova 
Visão do Casamento, onde o Prof. Masaharu Taniguchi ensina 
que a prática do ato sexual também é sagrada, e que a 
desarmonia sexual pode abalar o relacionamento do casal. 

Diz ele: 
“Originalmente o sexo transcende o bem e o mal; 

portanto, não se trata de algo impuro ou indecente. (...) É 
indecente a relação sexual baseada na busca unilateral do 
prazer, isto é, sem a compreensão mútua”. (Nova Visão do 
Casamento, p. 93/94) 

Ao deixar claro que também é papel de um religioso 
orientar as pessoas a serem saudavelmente felizes com 
relação ao sexo, o Prof. Masaharu Taniguchi dedica especial 
atenção, na obra, às questões da mulher, em vista de ser um 
problema recorrente que boa parte delas não se satisfaz 
plenamente no ato. 

Pesquisas do Hospital de Clínicas de São Paulo apontam 
que cerca de um terço das mulheres não consegue atingir o 
orgasmo e a explicação é, via de regra, medo, culpa ou porque 
o parceiro é rápido demais. 

Nesse sentido, a literatura da Seicho-No-Ie aponta 
várias maneiras de resolver os problemas psicológicos que 
levam uma mulher a “repudiar” o marido e ver a relação 
sexual mais como uma “obrigação” do que como um momento 
de plenitude e comunhão de duas almas que se completam. 

Outra dica simples, mas vital e ignorada por grande parte 
dos casais, é o entendimento prévio. Ou seja, ambos 
conversarem com franqueza e respeito sobre o 
relacionamento sexual: preferências, problemas, frequência, 
ambiente, preliminares, etc. 

O sincero interesse em proporcionar felicidade ao 
cônjuge é que transforma o ato sexual em expressão de 
amor, e não apenas mera conjunção carnal em que na maioria 
das vezes somente o homem se satisfaz. 

Tanto homens quanto mulheres devem procurar conhecer 
as funções fisiológicas do cônjuge a fim de não haver 
decepções ou desarmonia nesse importante aspecto da vida a 
dois. 

Novas Reverências! Muito Obrigada!Preletora Marie 
Murakami 

Diretora Presidente da SEICHO-NO-IE DO BRASIL 
( fonte: www.sni.org.br ) 
 

Para Pensar 
 
Reflexão sobre presença nas reuniões 
 
Reiteradas vezes, escutei diretores das nossas 

Associações (vários preletores entre eles) falarem sobre o 
chamado problema da falta ou diminuição de adeptos e 
participantes nas nossas reuniões.  

Em função disto, aparecem diversas propostas para 
pensar e implementar. Algumas delas, são bastante 
interessantes, e outras nem tanto, até realmente 
mirabolantes. Devido a isto também logicamente estar de 
alguma forma acontecendo na cidade de Itu, foi que como 
Presidente da Fraternidade da cidade, recebi uma série 
destas propostas. Procurando analisar as recebidas, me vi de 
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alguma maneira me perguntando e respondendo às seguintes 
perguntas: Porque não conseguimos que mais adeptos 
cheguem às nossas reuniões? Porque muitos dos que vem, 
pouco tempo depois não retornam? Porque alguns até 
diretores, procedem de igual forma? 

Desejo ferventemente salientar, que em todas as 
reuniões de todas as Associações da nossa cidade (estimo 
que isto também aconteça nas demais cidades), incluindo 
Domingos e Casais, temos encontrado ao longo do ano, 
numerosas visitas de pessoas pela primeira vez. Isso foi 
fruto e resultado, sem dúvida alguma, de divulgação certa, 
fresca, limpa e convicta de alguns de nós.  

 
Esse é um dos pontos mais importantes da Doutrina. Mas 

assim como vem, só uns poucos ficam, e aqui tem duas causas 
importantes. Ambas as causas tem a ver com a Doutrina. A 
primeira nos indica que o tempo de abrir sua mente, para 
cada um dos seres humanos é diferente, e isso pode fazer 
que tenha pessoas que só após muito tempo visualizem que 
desejam estar, e entendam a Seicho No Ie. Isso é natural, e 
não deve nos desesperar. Pois o objetivo divino que nós 
temos proposto, é o de DIVULGAR a VERDADE para o 
MAIOR número de pessoas, e não o de encher salas...  

A segunda é ainda mais profunda, e nos refere a mente 
dos Diretores de cada Associação, que ainda não 
compreendem, ou não aplicam realmente, em sua totalidade a 
Doutrina SNI. Não é fácil, claro. Mas os adeptos sentem os 
nossos pensamentos. Eles entendem quando um Diretor não 
concorda com o que vai se apresentar na reunião, ou que ele 
deseja outra coisa. Ou quando ele está nesse dia lá, só pelo 
convidado, mas não pelo seu compromisso com Deus. Gente, 
isso é percebido a flor da pele, é cheirado pelo adepto, seu 
subconsciente registra isso e guarda. Desta forma, essas 
vezes, nós somos iguais a esses políticos que dizem uma 
coisa, e fazem outra. Nesse momento, o "potencial novo 
adepto", geralmente pela harmonia da reunião, a palestra, 
conhecimento do divulgador, etc, fica e até adora. Mas a 
impressão, mesmo que ele ainda não tenha percebido, ficou 
gravada no seu subconsciente. Então, em algum momento 
após a reunião, lá na casa da pessoa, algo traz a tona aquela 
percepção. Ele então pensa que poderá ser enganado, que 
pode ser mais um "programa", mas não a Verdade, e não 
volta, e também não acredita. Se isso acontecer, essa pessoa 
não recebeu de nós a Verdade, senão a nossa visão irregular 
do que nós entendemos por verdade. Nosso objetivo então 
não estará cumprido, pois divulgamos outra coisa, não A 
VERDADE, mesmo que o Preletor tenha tido seu melhor dia 
de transparência Divina. Nenhum de nós deseja isso, mas é 
exatamente isso, o que sem querer estamos divulgando. 
Agora então lhe pergunto: você voltaria num local assim? 
Este tipo de situação é algo que acontece e continuará 
acontecendo, e é responsável pela grande maioria dos não 
retornos. Aqui é onde realmente devemos trabalhar mais e 
melhor. 

O inicio da Seicho-No-Ie, foi divulgando e palestrando 
nas esquinas, nos templos de outras religiões, nas estações 
de trenes, nas portas das fábricas, na casa do Mestre, na 
revista. Se os locais eram tão dispares e faltos de conforto 
e boas características, o que vocês acreditam fez com que 
tivesse o crescimento que houve? Claro que, dos presentes 
em cada uma daquelas reuniões, muitas vezes, só um 
percentual extremamente escasso (1 a 5 %) gostava, 
aceitava e até aderia.  

A resposta meu amigo, está soprando no vento: 
CONVICÇÃO!! Isto se resume então, a que de alguma forma, 
o resultado da nossa divulgação, pode ser arrasado pelo 
resultado dos nossos pensamentos. O resultado das reuniões 
da Seicho-No-Ie, não depende da Palestra, da Cerimônia, do 
Preletor, da posição do Jissô, em geral das "formas". Só 
depende da nossa convicção no que estamos divulgando. As 
"formas", podem ajudar, mas senão trabalhamos a fé e a 
convicção, nenhuma forma fará a diferença. Reflita. 

Preletor Riberto Alfredo Zaccolo 
Presidente da Fraternidade de Itú 
 

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 ” 
 

ORAÇÃO 
 

ORAÇÃO DO APRIMORAMENTO 
 

Deus é meu Pai. Sendo filho de Deus, Dentro de mim 
existe a perfeição infinita. Por isso, posso sempre 

melhorar além do grau da capacidade que tenha 
alcançado. Estou melhorando todos os dias, e posso 

melhorar muito mais ainda 
 

( 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 ) 
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Silva, Prel. Carlos Heikô Kuniyoshi, Muito obrigado ! 
Agradecemos a Sede Central da Seicho-No-Ie pelos artigos 

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


