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São Paulo, 13 de março de 2020.
Aos Membros do CDOR
Reverências, muito obrigado.

Agradecemos a colaboração de todos no desenvolvimento do Movimento de Iluminação
da Humanidade - Movimento Internacional de Paz pela Fé da Seicho-No-)e.
Devido à grande propagação do coronavírus em todo o mundo e considerando que o
problema está trazendo reflexos também no Brasil, a SEICHO-NO-IE DO BRASIL
resolveu adotar as seguintes medidas para colaborar com as autoridades competentes:
1. Ficam suspensas todas as atividades presenciais a partir de 15 de março até o dia
30 de abril de 2020 em todo território nacional. Atividades estas como: Seminários
da Luz, Conferências da Luz, cursos, seminários de treinamento espiritual,
treinamentos, conferências, reuniões de AL, reuniões de vizinhança, cerimônias e
práticas da Seicho-No-Je na Regional, na Sede Central, nas ALs e Núcleos.
Módulos de Estudo, Ciclo de Estudos e CEEV.
O retorno das atividades presenciais a partir do dia 1° de maio estarão sujeitas às
orientações das autoridades competentes e da decisão do CDOC e Diretoria da
Administração Central.
2. Nesse período a Sede Central disponibilizará atividades virtuais, cuja programação
será realizada pelos Preletores da Sede Internacional e Aspirante a Preletores da
Sede Internacional, nos seguintes dias e horários:
• 3ª feira a 6° feira: das 14 às 15h e das 20 às 21 h.
• Domingos: das 9 às 1Oh .
• O estudo da Verdade da Vida será mantido no mesmo dia e horário, porém
somente com acompanhamento virtual. Lembrando que não está permitido
acompanhamento presencial nas Regionais, Núcleos e ALs. Solicitamos que
orientem os adeptos a assistirem virtualmente, de preferência nas sµas
residências.
Estes e outros horários de atividades serão publicados no site de SEICHO-NO-IE
DO BRASIL mas estão sujeitos a alterações, pelo que pedimos para que sejam
acompanhadas através do link de acesso: www.sni .org.br
3. Sem prejuízo do prazo definido no item 1 acima, os Seminários da Luz e
Conferências da Luz programados até o mês de junho serão postergados para o 2°
semestre, em data a ser definida.
4. A Festividade do Santuário Hõzõ do Brasil programado para o dia 19 de abril fica
postergada para o dia 6 de setembro, véspera do dia da Cerimônia em Memória dos
Pioneiros do Brasil e Oração pela Paz Mundial.
5. A Assembleia Geral Ordinária (presencial) programada para o dia 25 de abril de
2020 será realizada de forma virtual neste mesmo dia. Demais orientações serão
divulgadas em outro comunicado que será enviado pelo gabinete da presidência.
6. A Cerimônia em memória da profa. Teruko Taniguchi será realizada na Sede
Central somente com os funcionários.
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7. Fica suspenso o Seminário Especial da Prosperidade (que seria realizado na
Argentina) . Nova data será divulgada posteriormente pela Superintendência da
Prosperidade.
8. Com relação às reuniões do CDOR poderão ser mantidas. Se presencial seguindo
as orientações das autoridades sanitárias. Porém, orientamos para que na medida
do possível sejam realizadas virtualmente durante esse período.
9. Enquanto durar esta orientação solicitamos que incentivem os adeptos e líderes a
aproveitarem o tempo para estudar através da leitura de livros e revistas.
10. Dúvidas em relação às orientações acima deverão ser dirimidas com os presidentes
das suas organizações.
Contamos com sua compreensão e colaboração no sentido de deixar todos os
associados de sua regional devidamente informados.

Muito obrigado.
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