(ANTEPROJETO)
Diretriz do Movimento da SEICHO-NO-IE DO BRASIL
para a concretização de “Um Movimento que Cresce com a Natureza”
(2015 e 2016)
Prefácio da Diretriz de 2015:
O Movimento de I luminação da Humanidade – Movimento Internacional de
Paz pela Fé visa despertar na mente de todas as pessoas a Verdade de que o
homem é f ilho de Deus, isent o de doença, pecado e de qualquer sof rimento.
Sabemos que a nossa vida é a própr ia Vida de Deus e que ela é uma e comum a
todas as pessoas e a todos os seres. Portanto, ao prat icar qualquer ato em
relação a outros ser es, na verdade est amos praticando esse mesmo ato para nós
mesmos. No livro O Amor Tudo Cura, o sagrado prof . Seicho Taniguchi escreve:
O am or tu d o r ea l i za . O am or tu d o v i vif ic a . E o am or t u do c ur a. P ens o qu e ,
na s oc i e da d e hum a na a tu a l, o q u e m ais s e ex ig e é o am or pr of u nd o, m ui to
pr of un d o, qu e t u do c ur a . A h um an i da d e s e d es tr ó i q u a nd o p er de d e v is ta o
am or . A m es m a f or ç a qu e pr o v oc a a ex p l os ão d e um a bom ba n uc l ear , q ua n do
es p ir i tu a l i za d a pe l o a m or do h om em , tr a ns f or m a- s e em en er g ia e l étr ic a c ap a z
de pr o d u zi r to d os os t i pos de f e l ic i d ad e à hu m ani da d e.
O c or r e o m es m o n o l ar . O q u e v i v if ic a t u d o q ue en v o l v e o l ar é o am or
en tr e p a is e f i lh os , e n tr e m ar id o e m ul her , en tr e i r m ãos , e ntr e s o gr o e no r a . É
es s e am or q u e s a l v a c onc r e tam en t e, e r a p id am en te , t od as as pes s o as d a
f am íli a. ( O A m or T u d o C ur a – Pr ef ác i o, S e ic ho T an i g uc h i)

Sabemos que a situação contur bada da sociedade atual é f ruto do
esquecimento desse prof undo amor por parte das pessoas que, ignorando a
Verdade, procuram alcançar a f elicidade própr ia mesmo causando sof rimento a
outros seres. Conhecendo a lei de causa e ef eito, sabemos que a verdadeira
f elicidade se obtém somente quando praticamos o bem a out ras pessoas e outros
seres. Entretanto, por desconhecerem essa Verdade, as pessoas procuram a
salvação em outras f ormas de vida, caminhando em vão para rumos tot almente
dif erentes. O objet ivo do nosso Movimento é levar a Ver dade justamente a essas
pessoas.
Por outro lado, o problema ambiental é, atualmente, um a das maiores
preocupações dos cientistas e da grande maior ia dos governantes do mundo todo.
Observamos a ocor rência de grandes catástrof es causados por f enômenos da
natureza, como vendavais, tuf ão, seca, tempestades, tornados, terremotos, todos
eles de enormes pr oporções, vit imando milhares de pessoas em todo o mundo. O
Brasil também não é exceção. Têm ocorrido tempestades, secas, inundações,
vendavais, e até tornado, em locais que nunca havia ocorrido. Os cientistas
af irmam que tudo isso é consequência da violação da natureza pelo homem.
A Seicho- No-Ie vem alertando para esse problema desde a sua f undação,
dizendo que devemos viver em harmonia com a natureza.
No livro Viver com Alegr ia, o prof . Seicho Taniguchi escreve:
Com o r es u lt a do d is s o tu d o, nos ú lt im os t em pos a T er r a t or no u- s e agr es s i v a.
As c o nd iç õ es m et eo r o l óg ic as s e a lt er ar am : há f a lt a d e c h u va em a lg u ns l ug ar es ,
en q ua n to em o utr as r eg i õ es c aem c h u vas to r r e nc i ais , d es tr u in do la v o ur as e
c as as . Mu i tos pr ob l em as têm s ur g i d o nos ú lt im os t em pos . T êm oc or r i do
c at ás tr of es c om o er u p ç ões v u lc ân ic as , gr a n des i n un d aç õ es etc ., e p o d e- s e d i ze r
qu e s ã o s in a is d e a l e r ta qu e o pl a ne t a T er r a es t á em i ti n do pa r a a h um an id a de .
[.. .]
P or ex em pl o, s e c a us ar m os da n os às p es s o as o u a os an im a is , ac ab ar em os
s of r e nd o da n os na m es m a pr op or ç ão . S e c on t in u ar m os d es tr u i n do f lo r es tas e
m atan d o a n im ais , c h e gar á o d i a da “ pr es t a ç ão d e c o nt as ” e s er e m os a gr ed i dos
pe l a pr ó pr i a n at ur e za . [. .. ]
At é a gor a, os h om ens t êm c aus ad o m ui tos d an os às m ais v ar ia d as
es p éc i es d e a n im ais d es t e pl a ne t a. E , em c ons eq u ênc i a d a a gr es s ã o ao
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am bi en t e, v êm s of r en do pr o b lem as gr a v es ta is c om o: es c as s e z d e pr o v is ão ,
a lt er aç õ es c l im át ic as , c at ás tr of es e tc . ( V iv e r c o m A l e gr i a , p p. 1 8- 2 0)

Em outro trecho no mesmo livr o, o prof . Seicho Taniguchi cit a:

T am bém nas r e l aç õ es h um an as , s e c aus ar m os da n os a os o utr o s , um d ia
s of r er em os d an os de a lg um m od o e n os t or nar em os inf e l i ze s . P or ou tr o la d o, s e
c on tr ib u ir m os pa r a o bem d os o ut r os am a n do- os , pr ot eg e n do- os e c o ntr i bu i n do
par a o d es e n vo l v im ent o e pr os per i d ad e de l es , s er em os tam bém am ad os ,
pr o t eg i d os e b en ef ic i a dos . ( V iv er c o m A l e gr i a, p . 19)

Isso signif ica que, enquanto não houver uma grande mudança no modo de
vida das pessoas, o ser humano não poderá ser verdadeiram ente f eliz.
Na Conf erência Especial da Seicho-No-Ie realizada no Brasil em 2014,
enf atizou-se que o problema ambiental está diretamente relacionado com a
alimentação à base de carne, e que, portanto, é urgent e a necessidade de
eliminarmos do car dápio os pratos que têm como base a carne, em nossas
ref eições. Na verdade, esse assunto f oi tema da Conf erência Especial de 2006,
quando f omos or ientados pelo prof . Masanobu Taniguchi de que devemos
controlar os nossos desejos e ir, aos poucos, diminuindo a quantidade de carne
de nossas ref eições. Dessa f orma, contribuiremos não só com a redução da
matança de animais, como também com a redução do r itmo de aqueciment o
global.
É citado por órgãos of iciais que o Brasil, que tem a quinta maior população
mundial, é o maior exportador de car ne bovina no mundo, seguido por Índia,
Austrália e Estados Unidos, e é o segundo maior consumidor de carne bovina,
depois dos Estados Unidos. No Brasil, em 80% das áreas desmatadas há o
predom ínio de criação de gado de corte, criados em sistema de past agem. Em
outras áreas, são pr oduzidos grãos, dos quais mais de um terço é dest inado para
alimentar o gado. Isso signif ica que, quanto mais aumenta o consumo de carne,
mais aumenta o desmatamento.
Portanto, é premente que passemos a adotar uma conduta de vivenciarmos
ver dadeir amente o Ensinamento da Seicho-No-Ie, que nos ensina a parar de tirar
dos outros e a eliminar a prática de f azer os outros sof rerem, e, em vez disso,
nos doarmos uns aos outros, com um comportamento amoroso e af etuoso, não só
para o bem dos ser es humanos, mas também para benef iciar a todos os seres
vivos. Essa prática deve ser adotada no cotidiano por todos os membros, adeptos
e simpat izantes da Seicho-No-Ie.
Com essa visão, apresentamos a diretr iz para “um movimento que cresce
com a natureza”. (para o ano de 2015)
1. Contribuição para a solução do probl ema da paz, do meio ambiente e dos
recursos nat urais.
Na Diretr iz Quinquenal do Movimento da Sede Internacional – Japão, const a
que é chegado o momento de mudarmos da “civilização de recursos
subterrâneos” (civilização que tem como f onte de energia os recursos
provenientes do subsolo) – uma civilização que prior iza a ganância, que busca
suas f ontes de ener gia em combust íveis f ósseis e em ener gia nuclear e que
planeja seu cr escimento econôm ico com a destruição da natureza – e
passarmos par a uma Nova Civilização, uma “civilização de recursos terrestres”
renováveis. Isto é, mudarmos par a uma “nova civilização”, que utilize a energia
natural renovável e sustente os recur sos naturais limitados por meio da
circulação, e onde todos os ser es vivos coexistam e prosperem.
A) Reduzir o consumo de carne e praticar as Quatro Ment es Imensuráveis
também em relação à natureza.
1- Eliminaremos a carne bovina e suína do cardápio das ref eições, quando
ser vidas, nas Academias, na Sede Centr al e nas Regionais.
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2- Divulgaremos em cursos e r euniões de estudos o conceito e o objet ivo do
Escrit ório na Floresta, adotado como modelo para a concretização da
nova civilização.
3- A Sede Central, Subsede e todas as Regionais da SEICHO-NO-IE DO
BRASIL elaborarão projetos para a intr odução de tecnologia ambiental,
incluindo a geração de energia f otovolt aica, geração de energia eólica,
baterias de armazenamento, carros elétr icos etc.
4- A Academia Sul Americana de Treinamento Espirit ual de Ibiúna- SP ser á
transf ormada em um centro de ref erência de aplicação de energias
renováveis, reutilização de água, reciclagem e cultivo orgânico.
5- Será introduzida a leitura do Canto em Louvor à Natureza e do Canto em
Louvor ao Bodisat va que Ref lete os Sons do Mundo, nos Seminár ios de
Treinamento Espiritual que ocorrem nas Academias.
2) Realização de um “Movimento Organizacional de Alta Qualidade”
A) A Sede Central da SEICHO-NO-IE DO BRASI L colabor ará com a Sede
Internacional na elaboração de manuais de estudo e no aprimoramento dos
preletores e líder es da ilum inação (LIs). Após a conclusão, orientará os
preletores e LIs a procederem estudos de acordo com esses manuais,
promovendo cursos e reuniões de estudos.
B) A SEICHO-NO-IE DO BRASIL atuará de f orma ativa na f ormação de
sucessores, por meio de Reuniões de Crianças e de Reuniões de Juvenis.
Todas as organizações se responsabilizarão pela sua atuação. Para tanto,
serão f ormadas comissões, tanto na Sede Central como nas Regionais,
para def inir f ormas de trabalho para esse objetivo.
C) A Sede Central da SEICHO-NO-IE DO BRASIL colaborará com a Sede
Internacional na tradução do Cant o em Louvor à Natur eza para o idioma
espanhol e do Canto em Louvor ao Bodisat va que Ref let e os Sons do
Mundo par a o idioma espanhol.
D) A SEI CHO-NO-IE DO BRASIL cont inuará at uando int ensament e na
f ormação de novas Associações Locais ( ALs) e Núcleos, realizando
reuniões periódicas e dominicais, a f im de dar oportunidade a novas
pessoas para part icipar em das reuniões da Seicho- No-Ie e vivenciar as
Três Práticas Religiosas Importantes (Três Práticas Espir ituais) e a prática
do Princípio do Relógio de Sol em seu cotidiano.
E) Dinamização Organizacional – O programa de Dinamização Organizacional
está trabalhando ativamente para criar reuniões dinâmicas, mais
organizadas e mais estruturadas, em todas as ALs e organizações setor iais
(Núcleos). Seu objetivo é promover o desenvolvimento das organizações
setoriais, para uma expansão sólida e ef icaz do Movimento de Iluminação
da Humanidade pela SEICHO-NO-IE DO BRASIL, alinhando competências
individuais e organizacionais, objet ivos sagrados e missão da Seicho-No-Ie,
de maneira integrada e f ocada na essência da doutr ina.
Pontos-Chave do movimento para o ano de 2016 ( Último Ano da Diretri z
Quinquenal)
1. Contribuição para a solução do probl ema da paz, do meio ambiente e dos
recursos nat urais
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Pontos a acr escent ar a partir de 2016
A) Formação de or ient adores preletores e líderes da iluminação versados em
educação ambiental
1) Participação de preletores e líderes da iluminação na Conf erência Especia l
a ser realizada no “Escritór io na Floresta” nos dias 29 a 31 de julho de
2016.
2) Realização de cursos para f ormação de preletores e líderes da ilum inação
ver sados em educação ambiental que orientarão nos seminários das
academ ias.
B) Como “Cidadãos Éticos” baseados na f é, os líderes e os adeptos deverão, no
âmbito da área de propagação e também na comunidade em que vivem,
praticar a “Vida de dieta alimentar sem carne e baixa emissão de carbono”,
“Vida com economia de recursos natur ais e baixa emissão de carbono”, e
cada iniciativa será introduzida na “Festa das Dádivas da Nat ureza da SeichoNo-Ie” e nas redes sociais virtuais mantidas pela SEI CHO-NO-IE DO BRASIL,
a f im de expandir o círculo de alegria, como também divulgar o ensinamento
da Seicho-No-Ie nas f ormas apresent adas abaixo.
1– Vida de dieta ali mentar sem car ne e com baixa emissão de carbono
1.1- Aprof undar a compreensão do “ Movimento que Cresce com a Natureza”,
que busca a paz mundial através da Grande Harmonia de Deus - Natur eza
- Seres Humanos e divulgar para outras pessoas.
1.2- Exibir em eventos na Sede Central, nas academias e nas regionais, o
vídeo que apresent a o “Escr itório na Floresta” e o “Ar voredo da Vida” e
também o vídeo “A paz a part ir da mesa de ref eição” e “ Shoku ga musubu
Hito- Chiiki- Shizen”
(“Pessoas- Região-Natureza
conectadas
pela
alimentação”), todos elaborados pela Sede Internacional, na medida que
f orem traduzidos.
1.3- Ao adquir ir ingredientes alimentar es, lembrar-se de consumir pr odutos
locais e da época a f im de diminuir a “ distância percorrida” pela comida,
optando por aliment os naturais, não processados e alimentos orgânicos,
contribuindo para desenvolver as indústr ias locais de pesca e agricultura.
1.4- Incentivar o cultivo de hortas caseir as e comunitár ias, ref lorestamento e
plantio de ár vores e exper imentar pessoalmente a união entre as vidas
individuais e a nat ureza e ser grato às dádivas da natureza.
2- Estilo de vida com economia de r ecursos natur ais e baixa emissão de
carbono.
2.1- Quando possível, utilizar meio de tr ansporte coletivo e combust íveis que
causem menor impacto ambiental.
2.2- Procurar, na medida do possível, energia elétr ica limpa, utilizando
gerador f otovoltaico ou eólico.
C) Realização da Festa das Dádivas da Natureza 2016 – A Sede Central realizará a festa nas
dependências da Academia Sul Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna em 2016,
para que a experiência seja compartilhada também com as Regionais no futuro. Através da
participação da comunidade local no evento, visamos elevar o nível de conscientização do
estilo de vida de crescer junto com a natureza.
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D) Carbono zero – A Sede Central fará estudos e elaborará plano concreto para reduzir
gradativamente o consumo de energia até o ano de 2020 e posteriormente trabalhar para
atingir o estágio de carbono zero.

Pontos presentes no ano anterior aos quais será dada ênfase em 2016:
A) A Sede Central, Subsede e todas as Regionais elaborarão projetos para
introdução de tecnologia ambiental, incluindo geração de energia fotovoltaica,
energia eólica, baterias de armazenamento, etc.
B) Continuaremos transformando a Academia Sul Americana de Treinamento
Espiritual de Ibiúna em um centro de referência de aplicação de energias
renováveis, reutilização de água, reciclagem e cultivo orgânico.
C) Será introduzida a leitura do Canto em Louvor à Natureza e do Canto em
Louvor ao Bodisatva que Reflete os Sons do Mundo e da “Sutra em Seis
Capítulos Todos os Seres em Harmonia” nos seminários de treinamento
espiritual que ocorrem nas academias visando a conscientização dos
participantes da importância de viver em harmonia com a natureza.
2. Realização de um “Movimento Organizacional de Alta Qualidade”
Pontos a acr escent ar a partir de 2016
A) Concret ização de uma “Organização Atraente” – as or ganizações serão
orientadas a dar m aior at enção aos participantes de reuniões, a f im de
concret izar uma organização atraente, através de manual comum às
organizações, que será elaborado pela Sede internacional com a colaboração
da Sede Central da Seicho- No-Ie do Brasil.
B) Premiação – Ser ão premiadas Regionais que desenvolverem projetos próprios
e executarem atividades a f im de concretizarem organizações atraentes,
considerando as car acter íst icas e dif erenças da Regional.
C) Visando obter resultado sinérgico na internet e o movimento enraizado na
comunidade, a Sede Internacional irá rever a área de atuação dos preletores,
consolidando, dessa f orma a política educacional de pr eletor es f rente à
globalização mundial. A SEICHO-NO-IE DO BRASIL seguirá as orientações da
Sede Internacional, considerando, sempr e, a estrutura e a realidade brasileira,
visando ao crescimento do movimento no Brasil e na ár ea de atuação da
SEICHO-NO-IE DO BRASIL.
D) Para que “Um Movimento que Cresce com a Natureza” se desenvolva de f orma
organizada e como movimento internacional unif icado, a Sede Inter nacional
revisará o uso prático de sites e m ídias sociais. E, de outr o lado, visará um
movimento com maior ef icácia através da sintonia entre a mídia impr essa e a
virtual, a f im de conseguir melhor ef iciência no crescimento do movimento. A
Sede Central da SEICHO-NO-IE DO BRASIL seguirá as or ientações da Sede
Internacional.

Pontos presentes no ano anterior aos quais será dada ênfase em 2016:
A) Formação de Sucessores – A SEICHO-NO-IE DO BRASIL atuará de forma ativa na
formação de sucessores por meio de reuniões de crianças e de reuniões de juvenis.
Todas as organizações serão responsáveis pela sua atuação. Para tanto, serão
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formadas comissões tanto na Sede Central como nas regionais para definir formas
de trabalho para esse objetivo, inclusive sobre o coordenador dessa comissão.
B)

A Sede Central da SEICHO-NO-IE DO BRASIL colaborará com a Sede Internacional
na tradução do Canto em Louvor à Natureza e do Canto em Louvor ao Bodisatva
que Reflete os Sons do Mundo para o idioma espanhol, bem como a “Sutra em
Seis Capítulos Todos os Seres em Harmonia”, para os idiomas português e
espanhol, de acordo com a nova política da tradução. Colaboraremos também na
tradução dos vídeos que forem elaborados pela Sede Internacional para serem
exibidos nas atividades do Brasil e países de atuação da SEICHO-NO-IE DO
BRASIL.

C)

Os líderes e adeptos viverão as Três Práticas Religiosas Importantes (Três Práticas
Espirituais) - Meditação Shinsokan, leitura das sutras sagradas e dos cantos em
louvor, livros e outras publicações da Seicho-No-Ie e dedicação de atos de amor - e
viver o estilo de vida do Relógio de Sol, utilizando ativamente o Diário do Relógio de
Sol. Além disso, deverão ser aprimoradas as reuniões com palestras, reuniões de
Associações Locais, Domingo da Seicho-No-Ie, Reuniões de Crianças, etc., a fim de
expandir oportunidade de transmitir a Verdade a novas pessoas.
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PLANO DE AÇÃO DA ASSOCI AÇÃO FRATERNIDADE PAR A 2016
Apresentamos os Pontos-Chave do movimento da Associação Fraternidade para o ano de
2016 conforme determinado em nosso Plano de Ação que consta na Diretriz Quinquenal do
Movimento da SEICHO-NO-IE DO BRASIL – para a concretização de “Um Movimento que cresce
com a Natureza” (2015 – 2016).
Para uma melhor compreensão do nosso Plano de Ação, dividimo-lo em duas partes:
1) Plano de Ação de Ação 2015 – 2016
2) Dentro de cada uma das duas colunas fizemos constar:
1. Pontos a serem acrescentados a partir de 2016
2. Pontos presentes no ano anterior aos quais será dada ênfase em 2016
1) PLANO DE AÇÃO DE AÇÃO 2015 – 2016
A Associação Fraternidade da SEICHO-NO-IE DO BRASIL, em conformidade com a Diretriz
Quinquenal da Sede Internacional (2012 a 2016) e da Diretriz Trienal do Movimento da SEICHONO-IE DO BRASIL (2013 a 2015) não poupará esforços e contribuirá substancialmente para a
concretização de todas as propostas nelas definidas. Para tanto, apresentamos a seguir o nosso
Plano de Ação para o ano de 2015 (resumido):

1.

Contribuição para a solução do problema da paz, meio ambiente e recursos naturais.
Através de todos os Departamentos da nossa organização, sobretudo o Departamento de
Meio Ambiente e Ação Social, utilizando a revista mensal Fonte de Luz, eventos nas
Academias de Treinamento Espiritual (português e japonês), eventos nacionais, regionais, dos
núcleos e associações locais orientaremos continuamente nossos adeptos, associados e
líderes em geral a respeito da consciência e da necessidade de criarmos as condições
necessárias para a implantação da nova civilização, ou seja, mudarmos da atual “civilização de
recursos subterrâneos” para uma “civilização de recursos terrestres”.
Para cumprirmos esse intento priorizaremos:
1.1 Redução do consumo de carne e a prática das Quatro Mentes Imensuráveis
1.1.1 Com o advento da comemoração dos cinquenta anos de edição da Revista Fonte de
Luz (inicialmente intitulada Revista Acendedor) durante todo o ano, a partir de
fevereiro de 2015 criaremos nessa revista uma seção mensal fixa para difundirmos
o conceito correto da relação entre Deus – Natureza – Ser Humano.
1.1.2 Divulgaremos maciçamente os filmes produzidos pela Sede Internacional entre
nossos associados, os quais estarão focalizando a “Paz mundial a partir da mesa
de refeição” e “Pensando sobre a paz mundial e a alimentação à base de carne”.
1.1.3 Adotaremos a alimentação sem carne em todos os eventos promovidos pela
Associação Fraternidade da SEICHO-NO-IE DO BRASIL em todos os níveis
hierárquicos (nacional, regional e local).
1.1.4 Tomando como exemplo a determinação da Sede Internacional e da Sede Central
da SEICHO-NO-IE DO BRASIL também instituiremos em nossos eventos, em
especial nas Academias de Treinamento Espiritual, pelo menos uma refeição mais
simples em cada evento (português e japonês). A economia obtida por esta prática
será destinada a instituições que cuidam de pessoas que não possuam recursos
materiais.
1.1.5 Faremos a inserção da leitura do “Canto em Louvor à Natureza” e da “Oração para
Visualizar a Grande Harmonia entre a Natureza e os Seres Humanos” em todos
nossos eventos nas Academias de Treinamento Espiritual. Com isso, orientaremos
e incentivaremos todos nossos associados a introduzirem a leitura dessas orações
em suas práticas diárias.
1.1.6 Através do Departamento de Meio Ambiente e Ação Social incentivaremos,
mapearemos e acompanharemos projetos e ações inovadores das Federações,
Associações Locais e de associados da Associação Fraternidade, que visem à
preservação e restauração de biomas e áreas florestais da região doutrinária a que
pertencem e que sejam economicamente viáveis.
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1.1.7 Através
do
mesmo
Departamento
incentivaremos,
mapearemos
e
acompanharemos projetos e ações inovadores das Federações, Associações
Locais e de associados da Associação Fraternidade, que visem a geração de
energia renovável e que a mesma seja economicamente viável.
1.1.8 Apoiaremos e participaremos ativamente de ações semelhantes promovidas pelas
Associações: Pomba Branca, Jovens, Prosperidade, Educadores e Preletores.
1.1.9 Nas assistências às Regionais (apadrinhamento) trabalharemos de forma integrada
com as demais organizações visando uma melhor otimização com menos
deslocamento de pessoas para redução do CO2.
1.1.10 As Secretarias: Executiva e de Comunicação e Tecnologia trabalharão
exaustivamente para aumentar a disponibilização de matérias de apoio através de
arquivo eletrônico diminuindo o consumo de papéis e CDs. Para isso, utilizaremos
cada vez mais nossos ambientes virtuais e espaços “na nuvem” para compartilhar
documentos e arquivos com nossa liderança.
1.1.11 Através do Setor de Suporte às Organizações – SSO desenvolveremos um sistema
de coleta de dados ou envio de informações (organizacional) por meio virtual
diminuindo de forma significativa o consumo de papel.
2.

Realização de um “movimento organizacional de alta qualidade”.
Acreditamos que a proposição desse segundo pilar será plenamente atingida com a
continuação da implantação da Dinamização Organizacional em todas as regionais do Brasil.
Para tanto, a Associação Fraternidade da SEICHO-NO-IE DO BRASIL trabalhará cada vez
mais integrada com todas as demais organizações da SEICHO-NO-IE DO BRASIL.
Para cumprirmos esse intento priorizaremos nossas ações através dos objetivos sagrados,
dos indicadores e das metas, a saber:
2.1
Auxílio Mútuo
Para que possamos vivenciar a verdade “eu e o outro somos um” e, sem exigir nada em
troca, praticar ao máximo o ensinamento, preenchendo de alegria e gratidão a própria vida
e a do próximo nos esforçaremos enormemente para melhorar a qualidade de nossas
Associações Locais (ALs), ao mesmo tempo em que reativaremos as ALs que
eventualmente estejam inativas e fundaremos novas ALs. Nesse caso intensificaremos as
visitas de benção, as orientações pessoais, as maratonas de sutras sagradas e a
meditação Shinsokan de Oração Mútua, que são os indicadores.
Também trabalharemos para o cumprimento das metas de Missão Sagrada e Cura Divina
(Forma Humana). Para tanto, angariaremos novos contribuintes da Missão Sagrada,
através de momentos de explicação sobre a importância espiritual da Missão Sagrada,
sistematicamente, nas reuniões semanais. Também realizaremos um trabalho para ativar
todos os contribuintes inativos da Missão Sagrada, através de telefonemas, visitas de
benção, orações, utilizando a listagem fornecida pela Superintendência da Missão
Sagrada. E continuaremos realizando, mensalmente, nas ALs, a Cerimônia de
Consagração do Agradecimento da Missão Sagrada.
2.2
Divulgação da Verdade
Para melhorar o destino da humanidade mediante o poder criador das boas palavras
seremos firmes e persistentes no aumento consistente da quantidade mensal de
divulgação das Revistas da Seicho-No-Ie, buscando novos cotistas e assinantes. Também
intensificaremos a divulgação dos livros sagrados e das Palavras de Luz.
O principal meio de avaliarmos o crescimento do nosso Movimento está na quantidade de
participantes/mês e de novos participantes/mês que uma AL ou Núcleo consegue ter. Para
isso, implantaremos o projeto “casa cheia”, que contempla o “projeto 30” buscando a
realização de reuniões de alta qualidade, além da intensificação da implantação das
reuniões específicas para homens, inclusive na organização em japonês.
Outra forma eficaz de Divulgação da Verdade está na realização de reuniões de vizinhança
e do Domingo da Seicho-No-Ie (ou reunião da Seicho-No-Ie). Por isso, em 2015 daremos
ainda mais importância na realização das reuniões de vizinhança, mas, sobretudo, no
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envolvimento e comprometimento no Domingo da Seicho-No-Ie (ou reunião da Seicho-NoIe) trabalhando totalmente integrado com as demais organizações.
Completa o ciclo da Divulgação da Verdade o Seminário da Luz, o mais importante evento
de uma regional. Empenharemos ao máximo para que todas as Regionais consigam
ultrapassar suas metas.
2.3
Estudo da Verdade
Conforme descrito na “Definição dos Resultados Esperados” desse Objetivo Sagrado
“Estudar a Verdade para que em conjunto com a prática da Meditação Shinsokan e a
prática de amor ao próximo, a humanidade compreenda integralmente a Verdade e siga o
verdadeiro caminho do progredir infinito”, para que isso seja uma realidade é fundamental
que o Núcleo realize os Módulos de Estudos da Seicho-No-Ie.
Para 2015 será formada uma comissão composta por todas as organizações para definir
estratégias de divulgação e oferecer melhor acompanhamento e assistência às Regionais
e Núcleos quando da sua realização.
Também incentivaremos nossos associados a participarem da aula virtual de Estudo de A
Verdade da Vida orientada pelo preletor da Sede Internacional Heitor Miyazaki às quartasfeiras.
Outro importante meio para estudo é sem qualquer sombra de dúvida os Seminários e
Cursos nas Academias de Treinamento Espiritual. Trabalharemos com atenção redobrada
para o cumprimento das metas de participação em todos os nossos seminários e cursos
nas Academias. Cabendo um destaque especial a dois eventos inéditos em nossa
organização, que é a realização do primeiro Seminário de Treinamento Espiritual com
Oferenda de Trabalho para Homens na Academia de Ibiúna e o primeiro Curso para
Líderes da Associação Fraternidade de quatro dias que acontecerá paralelamente.
2.4
Confraternização
Nesse Objetivo Sagrado o conceito é “unir como irmãos, partilhar sentimentos e ideais,
comemorar com outras pessoas e conviver pacificamente. Para isso, em 2015 teremos a
Convenção Nacional da SEICHO-NO-IE DO BRASIL, em idioma japonês, a Convenção
Nacional Infantil, a Convenção Nacional para Juvenis e 60ª Convenção Nacional da
AJSI/BR e também a comemoração do Jubileu de Diamante da AJSI/BR. Em todas essas
atividades atuaremos com muita alegria tanto no que diz respeito a divulgação de convites,
quanto a organização antes, durante e depois.
Teremos a 59ª Festividade do Santuário Hoozo do Brasil onde participaremos ativamente
da divulgação dos registros espirituais seguindo sempre as orientações do Regulamento
Interno da Festividade do Santuário Hoozo.
2.5
Meio Ambiente
Este Objetivo Sagrado está contemplado no primeiro pilar deste Plano de Ação da
Associação Fraternidade da SEICHO-NO-IE DO BRASIL – 2015 .
2.6
Formação de Líderes (sucessores do Movimento)
Com a visão de que devemos formar Líderes desde a base apoiaremos integralmente às
Associações da Pomba Branca e dos Jovens quanto às reuniões infantil, juvenil e jovens.
Para que se cumpra essa finalidade foram criados os Departamentos de Apoio ao
Departamento Infantil e o Departamento de Apoio à AJSI/BR/ Departamento Juvenil.
Trabalharemos para o aumento significativo do quadro de nossos associados. Para isso,
os líderes e os atuais associados valorizarão seus contatos com pessoas da sua
comunidade, e transmitirão os ensinamentos da Seicho-No-Ie distribuindo pessoalmente
as nossas Revistas mensais, livros da Seicho-No-Ie e outras publicações. Na reunião da
AL, falaremos da importância de serem associados, incentivando-os a serem cotistas de
pelo menos uma Revista da SNI e contribuintes da Missão Sagrada.
Com o conceito de que a Associação Fraternidade é uma organização que congrega
homens adultos, ou seja, jovem (acima de 35 anos), meia idade e melhor idade (terceira
idade) criamos os Departamentos de Terceira Idade (que trabalhará em conjunto com a
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Associação Pomba Branca) e Departamento de Homens Solteiros (nome provisório) cuja
principal atribuição é fazer a ponte entre a AJSI/BR e a Associação Fraternidade, dando
atenção especial aos homens de meia idade.
Ainda dentro desse Objetivo Sagrado trabalharemos conjuntamente com as demais
organizações e com o apoio da Associação dos Preletores para aumentar
significativamente os alunos matriculados nos Módulos de Estudos da Seicho-No-Ie
objetivando também a formação de grande quantidade de novos Divulgadores e
Preletores.
Tendo elegido a “Família” como prioridade da Associação Fraternidade da SEICHO-NO-IE
DO BRASIL terá papel de alta relevância o Departamento de Casais que atuará sempre
em conjunto e total sintonia com a Associação Pomba Branca. Na organização em idioma
japonês terá o mesmo papel o Departamento de Soonen que atuará da mesma forma com
o Departamento Wakahato.
(fim do Plano de Ação 2015 – 2016)
2)

PONTOS-CHAVE DO MOVIMENTO PARA O ANO DE 2016

1.

Contribuição para a solução do problema da paz, meio ambiente e recursos
naturais.
Pontos a acrescentar a partir de 2016:
A) Formação de orientadores da educação ambiental
1) Incentivaremos a participação de Preletores que atuam na Associação
Fraternidade na Conferência Especial a ser realizada no Escritório na Floresta
nos dias 29 a 31 de julho de 2016, a fim de estudar sobre a educação
ambiental para possibilitar formação de orientadores.
2)

Em parceria com a Superintendência das Atividades para Preletores realizar
cursos para formação de orientadores da educação ambiental nas Regionais,
Núcleos e Associações Locais.

B) Como cidadãos éticos baseados na fé, os líderes e os associados da
Associação Fraternidade deverão, no âmbito de divulgação e também na
comunidade em que vivem, praticar a “alimentação diária sem carne e com
baixa emissão de carbono”, o “modo de viver com economia de recursos
naturais e baixa emissão de carbono”, como também, divulgar o
ensinamento da Seicho-No-Ie nas formas apresentadas abaixo.
Além disso, cada iniciativa será apresentada para os membros do CDOR para que
avaliem-na e indiquem as melhores para representar a sua Regional na “Festa
das Dádivas da Natureza” e nas redes sociais virtuais mantidas pela SEICHO-NOIE DO BRASIL, a fim de expandir o círculo de alegria.
a. Alimentação diária sem carne e com baixa emissão de carbono
1. Aprofundaremos a compreensão do “Movimento que Cresce com a Natureza”,
que busca a paz mundial através da Grande Harmonia de Deus - Natureza Seres Humanos e divulgaremos para outras pessoas através da revista Fonte de
Luz.
2. Exibiremos nos eventos da Associação Fraternidade na Sede Central, nas
academias e nas regionais, o vídeo que apresenta o “Escritório na Floresta” e o
“Arvoredo da Vida” e também o vídeo “A paz a partir da mesa de refeição” e
“Shoku ga musubu Hito-Chiiki-Shizen” (“Pessoas-Região-Natureza conectadas
pela alimentação”), todos elaborados pela Sede Internacional, na medida que
forem traduzidos.
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3. Faremos campanha de conscientização aos nossos Líderes e Associados para
que ao adquirirem ingredientes alimentares, lembrarem-se de consumir produtos
locais, e da época a fim de diminuir a “distância percorrida” pela comida, optando
por alimentos naturais, não processados, e alimentos orgânicos, contribuindo para
desenvolver as indústrias locais de pesca e agricultura.
4. Incentivaremos nossos Líderes e Associados a vivenciar experiências através
hortas caseiras próprias e hortas comunitárias, reflorestamento e plantio de
árvores e experimentar pessoalmente a conexão entre vidas individuais e
natureza e ser grato às dádivas da natureza.
b. Modo de viver com economia de recursos naturais e baixa emissão de
carbono.
1. Orientaremos e incentivaremos nossos Líderes e Associados para que sempre
quando possível, utilizarem meio de transporte coletivo e combustíveis que
causem menor impacto ambiental.

2. Motivaremos nossos Líderes e Associados a procurarem, na medida do
possível, energia elétrica limpa, utilizando gerador fotovoltaico ou eólico.
C) Realização da Festa das Dádivas da Natureza
A Associação Fraternidade participará ativamente na organização e realização
festa nas dependências da Academia de Ibiúna em 2016, para que a experiência
Sede Central seja compartilhada também com as Regionais no futuro. Através
participação da comunidade local no evento, visa elevar o nível de conscientização
estilo de vida de crescer junto com a natureza.

da
da
da
do

D) Carbono zero até 2020
A Associação Fraternidade colaborará integralmente com os estudos que Sede
Central fará, assim como com a elaboração de um plano concreto para reduzir
gradativamente o consumo de energia até o ano de 2020 e posteriormente trabalhar
para atingir o estágio de carbono zero.
Pontos presentes no ano anterior aos quais será dada ênfase em 2016:
A) Através do Departamento de Meio Ambiente e Ação Social incentivaremos,
mapearemos e acompanharemos projetos e ações inovadores das Federações,
Associações Locais e de associados da Associação Fraternidade, que visem a
geração de energia renovável e armazenamento, onde a mesma seja
economicamente viável.

B) Apoiaremos e participaremos ativamente de ações relacionadas a questão
ambiental promovidas pelas Associações: Pomba Branca, Jovens, Prosperidade,
Educadores e Preletores.
C) Nas assistências às Regionais (apadrinhamento) trabalharemos de forma
integrada com as demais organizações visando uma melhor otimização com
menos deslocamento de pessoas para redução do CO2.
D) Faremos a inserção da leitura do “Canto em Louvor à Natureza” e do Canto em
Louvor a Bodisatva que Reflete os Sons do Mundo e da Sutra de Seis Orações
(denominação provisória) em todos nossos eventos nas Academias de
Treinamento Espiritual. Com isso, orientaremos e incentivaremos todos nossos
associados a introduzirem a leitura dessas orações em suas práticas diárias.
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2.

Realização de um “movimento organizacional de alta qualidade”
Pontos a acrescentar a partir de 2016
A) Concretização de uma organização atraente – Seguindo as orientações do
manual comum às organizações da Sede Internacional e adaptado pela Sede Central
do Brasil de acordo com a realidade brasileira daremos ainda maior atenção aos
participantes de nossas reuniões, a fim de concretizar uma organização realmente
atraente.
B) Premiaremos as Regionais que desenvolverem projetos e executarem atividades
a fim de desenvolverem Associações Locais atraentes considerando as características
e diferenças da Regional.
C) Colaboraremos na realização das 2 conferências anuais de aproximadamente 2
horas cada, para pessoas que participaram pela primeira vez em Seminário da Luz ou
Conferência da Prosperidade – Soonen & Wakahato.
Pontos presentes no ano anterior aos quais será dada ênfase em 2016:
A) Auxílio Mútuo – Intensificaremos a Campanha Nacional de Visitas de Benção
assim como, o trabalho de conscientização sobre o significado e a importância da
Missão Sagrada, tanto no que diz respeito à mudança para uma categoria superior,
quanto a inscrição de novos membros contribuintes.

B) Divulgação da Verdade – Para melhorar o destino da humanidade mediante o
poder criador das boas palavras seremos firmes e persistentes no aumento
consistente da quantidade mensal de divulgação das Revistas da Seicho-No-Ie,
buscando novos cotistas e assinantes.

______________________________________________________________________________

PLANO DE AÇÃO DA ASSOCIAÇÃO POMBA BRANCA PARA 2016
Em conformidade com a Diretriz da Sede Internacional e da Sede Central da SNI do
Brasil, apresentamos nosso Plano de Ação (resumido) para o ano de 2016.
1) Contribuição para a solução do problema da paz, do meio ambiente e dos recursos
naturais.
a) Continuaremos com a seção Planeta em Harmonia, em nossa Revista SNI Mulher
Feliz, acrescentando relatos de ações que estão sendo desenvolvidas em prol do meio
ambiente. Colheremos estes relatos com a nossa liderança, com plano de ação
específico para cada região. Assim, incentivaremos a todos os nossos leitores uma
vida de esforço para a redução da emissão de gás carbônico (CO2).
Continuaremos publicando, em nossa seção “Gastronomia”, somente receitas sem o
uso da carne. Também, divulgaremos mensalmente, a nossa rede social própria, o
postingjoy, onde incentivaremos a publicação de registros de alegria, segundo o
Princípio do Relógio de Sol, e a contribuição com receitas sem o uso da carne
vermelha.
Continuaremos também com os artigos atuais da Profª Junko Taniguchi, a fim de
estarmos alinhadas com o pensamento da nossa Suprema Presidente da Assoc.
Pomba Branca.
b) Além de todos os nossos seminários terem um cardápio sem carne, instituiremos nos
seminários: Alegria da Mulher, Mulher Feliz e 3ª Idade, um dia com uma refeição bem
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c)

d)
e)

f)

g)

simples, como um jantar com sopa e pão, e a economia obtida por esta prática será
destinada a instituições que cuidam de pessoas que não possuam recursos materiais.
Continuaremos realizando o Momento Meio Ambiente em todas as nossas reuniões
semanais nas Als, Reuniões de Crianças, de Mães, Terceira Idade e nos Domingos da
Seicho-No-Ie, desenvolvendo a consciência ecológica, por meio de vivências e trocas
de experiências, estimulando-as à Redução, Reutilização e Reciclagem de materiais.
Eliminaremos a carne bovina e suína do cardápio de todas as atividades promovidas
pela Associação Pomba Branca e diminuiremos a carne de frango.
Utilizaremos o DVD sobre a alimentação e a paz, produzido pela Sede Internacional,
em nossos seminários nas Academias de Treinamento Espiritual, entre outros.
Também, em nossos Seminários específicos nas Academias, continuaremos e
intensificaremos as oficinas de meio ambiente, com aprendizagem de compostagem,
plantio de sementes e mudas, reaproveitamento de materiais recicláveis e mais.
Capacitaremos a CEC da APB para replicarem as orientações sobre educação
ambiental, que receberemos na Conferência Especial pela Paz a ser realizada no
Escritório da Floresta dos dias 29 a 31 de julho de 2016.
Como plano piloto, criaremos reuniões específicas em algumas associações locais,
com explicação e prática da culinária sem o uso de carne e incentivo ao uso de
produtos locais e cultivo de hortas domiciliares.

2) Realização de um “movimento organizacional de alta qualidade”
a) Para o aumento de quadro de nossas associadas, as líderes e adeptas valorizarão
seus contatos com pessoas da sua comunidade, realizarão comunicação face-a-face
(encontros e conversas, cooperação, compartilhamento de experiências e outros), e
transmitirão os ensinamentos da Seicho-No-Ie distribuindo pessoalmente as nossas
Revistas mensais, livros da Seicho-No-Ie e outras publicações. Na reunião da AL,
falaremos da importância de ser associada, incentivando-as a serem cotistas de pelo
menos uma Revista da SNI e contribuintes da Missão Sagrada.
b) Atos de dedicação de amor ao próximo, uma das Três Práticas Religiosas Importantes
(Três Práticas Espirituais) que todo o adepto deve realizar. Para isso, realizaremos
mensalmente a sagrada Visita de Bênção aos líderes, adeptos e pessoas da
comunidade. Também visitaremos casas de repouso, hospitais, orfanatos etc., num
trabalho conjunto com o Departamento da Terceira Idade e Filantropia. E
continuaremos realizando o trabalho com as gestantes e o Encontro Anual em Prol da
Pequena Vida com o apoio das demais organizações.
c) Angariaremos novos contribuintes da Missão Sagrada, através de momentos de
explicação sobre a importância espiritual da Missão Sagrada, periodicamente, nas
reuniões semanais. Também realizaremos um trabalho para ativar todas as
contribuições inativas da Missão Sagrada, por meio de telefonemas, Visitas de Bênção,
orações, utilizando a listagem fornecida pela Superintendência da Missão Sagrada. E
continuaremos realizando, mensalmente, nas AL’s, a Cerimônia de Consagração do
Agradecimento da Missão Sagrada.
d) Para a expansão de adeptas da meia idade, atuaremos através do Departamento de
Casais, junto com a Fraternidade, iniciando reuniões nas federações que ainda não
aas realizam; e por meio do Departamento Wakahato, onde iniciaremos um trabalho
para casais e implementaremos Reuniões de Mães à noite e nos finais de semana,
para que estas jovens senhoras, das organizações em japonês e em português
possam participar, e promoveremos atividades específicas para mulheres de meia13

idade, com palestras de temática adequada nas reuniões semanais, em encontros
mensais específicos e também com módulos em nossos seminários nas Academias.
e) Vivenciando uma das Três Práticas Religiosas Importantes (Três Práticas Espirituais):
leitura de obras da Seicho-No-Ie:
e1) Uma vez ao mês, um grupo de dirigentes fará a divulgação de Revistas da SNI nas
proximidades da AL;
e2) Utilização das Revistas nas reuniões das AL‛s, Reuniões de Estudos para Mães,
Reuniões para Casais, juntamente com o livro-texto;
e3) Projeto Mulher Feliz: Cada Associação Local receberá a meta de doação de
3(três) assinaturas da Revista SNI Mulher Feliz, para serem enviadas às
penitenciárias femininas, entidades assistenciais (asilos, creches, postos de
saúde, hospitais, mães de jovens internos de casas de recuperação, etc.). Para a
concretização da meta, de maneira tranquila, rápida e eficaz, realizaremos a
“Conferência Mulher Feliz” até o mês de maio de cada ano, em todas as
Associações Locais, seguindo o programa específico aprovado pelo Conselho
Doutrinário Organizacional Central (CDOC).
f) Formação de sucessores:
f1) As AL‛s se empenharão no sentido de promover a participação de suas associadas
e dirigentes, no Módulo de Estudos da SNI ou Ciclo de Estudos da Prosperidade,
habituando-as ao constante estudo da Verdade e formação de Divulgadoras da
SNI.
A Federação promoverá mensalmente, o Encontro Regional de Divulgadores da
SNI, podendo ser paralelo à Reunião mensal da Associação Regional dos
Preletores, juntamente com as demais organizações.
f2) Com as demais organizações, firmando laços de mútua colaboração,
trabalharemos para a consolidação e aumento das Reuniões de Crianças e
Kodomokai em todo o Brasil, dando condições para a continuidade do movimento
pela formação das Reuniões de Juvenis e Jovens.
• Envolveremos toda a família participante da Pomba Branca e Fraternidade
nesta missão!
• Contamos, agora, com a figura do Coordenador Nacional do Departamento
Infantil pela Associação da Fraternidade, consolidando nosso trabalho de uma
organização unida por laços de amor, de amor mútuo e cooperação.
• Utilizaremos o DVD com orientações de como fazer apresentação nas
Reuniões de Crianças.
• Realizaremos treinamento na Regional, para preparar orientadores e
coordenadores para as atividades infantis, com o apoio do Depto. Infantil
Nacional, utilizando nossos manuais e vídeos.
• Realizaremos um Treinamento Nacional para Coordenadores e Orientadores
de Reunião de Crianças, na Sede Central, com a participação das demais
organizações. Atualizaremos as “52 programações para Reunião de Crianças”,
disponível no site do Domingo da Seicho-No-Ie, para que sejam modelos para
todas as reuniões
g) Fortalecimento das AL’s:
g1) Vivenciaremos em nossas reuniões as Três Práticas Religiosas Importantes (Três
Práticas Espirituais): Meditação Shinsokan, Leitura de obras da Seicho-No-Ie e
dedicação de amor ao próximo, além do viver segundo o Princípio do Relógio de
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g2)

g3)

g4)

g5)

Sol, promovendo momentos para o público expor suas vivências de alegria ou
escrevê-las no Diário.
Ao final de todas as reuniões nas Associações Locais deverá ser realizada a
Meditação Shinsokan básica por 10 minutos, em substituição à oração de
encerramento, exceto nos dias em que, após a palestra, for realizada uma das
práticas simplificadas ou nos dias de práticas ou cerimônias, em que não será
realizada a oração de encerramento. (Material do CDOR-12/2012)
Visando o viver registrando apenas as horas em que o sol brilha, intensificaremos
a divulgação e uso do Diário do Relógio de Sol, de autoria da Profª Junko
Taniguchi, em nossas Reuniões de AL’s, Reunião de Estudos para Mães e nos
Seminários Alegria da Mulher em todas as Academias.
Para que nossas reuniões sejam mais alegres, dinâmicas e criativas,
incentivaremos as manifestações artísticas e culturais, como formação de corais,
grupos teatrais, entre outros, inclusive nas Reuniões de Crianças.
Premiaremos, no Encontro Nacional, as federações que se destacarem em
promoverem reuniões ‘de associações locais bem atrativas, apresentando
qualidade na recepção, apresentação, programação, atendimento ao público, etc.

h) Reuniões de vizinhança (aumentando a oportunidade para transmitir a Verdade para
novas pessoas)
Iniciamos, no final de 2014, a pesquisa de quantidade de Reuniões de Vizinhança
promovidas pela Federação das Associações Pomba Branca, e o número foi
surpreendente. Continuaremos apoiando esse trabalho, inclusive incentivando a
abertura de novas Reuniões de Vizinhança.
i)

Domingo da Seicho-No-Ie (aumentando a oportunidade para transmitir a Verdade
para novas pessoas)
As líderes locais da Associação Pomba Branca continuarão participando ativamente
da equipe de coordenação do Domingo da Seicho-No-Ie nos Núcleos/AL’s, e a
Superintendência da Associação Pomba Branca continuará dando todo o apoio na
preparação e dúvidas sobre a programação do DSNI, juntamente com as demais
organizações, num trabalho conjunto da Dinamização.

j) Seminários nas Academias
Trabalharemos com atenção redobrada para o cumprimento das metas de participação
em todos os nossos seminários nas Academias.
“Sejamos nós, as mulheres, o sol no lar e anjos de amor para iluminar o
Brasil !”

____________________________________________________________________
PLANO DE AÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS JOVENS DA
SEICHO-NO-IE DO BRASIL - 2016
Em conformidade com a Diretriz Quinquenal da Sede Internacional e Sede Central da SEICHONO-IE DO BRASIL, para o ano de 2016.
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Contribuição para a solução do problema da paz, meio ambiente e recursos naturais:
a) A Associação dos Jovens da SEICHO-NO-IE DO BRASIL acompanhará as publicações
em redes sociais da Sede Internacional e promoverá campanhas para que estes vídeos
sejam divulgados a todos os jovens em estilo viral e em sua página institucional.
b) A Associação dos Jovens da SEICHO-NO-IE DO BRASIL em comum acordo com as
academias de treinamento espiritual continuará a adotar a refeição sem carne vermelha.
Além disso, adotará conforme a tabela abaixo uma refeição em cada seminário com uma
refeição mais simples.
c) A Associação dos Jovens da SEICHO-NO-IE DO BRASIL irá incluir mensalmente artigos
sobre a preservação do meio ambiente no “Espaço Meio-Ambiente” nas revistas “Mundo
Ideal” apresentando além do embasamento doutrinários dicas práticas no cotidiano seja no
trabalho, em casa ou em outros ambientes sociais.
d) A Associação dos Jovens da SEICHO-NO-IE DO BRASIL irá intensificar os treinamentos e
reuniões em formato virtual para redução de CO2.
e) A Associação dos Jovens da SEICHO-NO-IE DO BRASIL irá aumentar os materiais de
arquivo eletrônico diminuindo o consumo de papéis e CDs. Para isso, utilizaremos cada
vez mais nossos ambientes virtuais e espaços “na nuvem” para compartilhar documentos e
arquivos com nossa liderança.
f) A Associação dos Jovens da SEICHO-NO-IE DO BRASIL irá criar a coleta de dados ou
envio de informações (organizacional) por meio virtual diminuindo de forma significativa o
consumo de papel.
g) A Associação dos Jovens da SEICHO-NO-IE DO BRASIL irá orientar os líderes sobre a
importância de consumir produtos locais e comprar alimentos de época e diminuir a
“distância percorrida” pela comida optando por alimentos naturais, alimentos não
processados e alimentos orgânicos.
h) A Associação dos Jovens da SEICHO-NO-IE DO BRASIL irá participar e promover o
“Clube de Horta Orgânica da Seicho-No-Ie”, através do incentivo da realização da
atividade em âmbito Regional. Promovendo o alivio para o meio ambiente da carga
causada pelo estilo de vida alimentar pessoal e se esforçar para conservar o ecossistema.
i) A Associação dos Jovens da SEICHO-NO-IE DO BRASIL irá participar e promover o
“Clube de Bicicletas da Seicho-No-Ie”, orientando os lideres das Regionais, quando
possível, utilizar meios de transporte que causam baixo impacto no ambiente, como
bicicletas para ir e vir do trabalho, também como forma de promoção da boa saúde, que é
uma das dádivas da natureza.
j) Os Departamentos, Cultural e de Meio Ambiente & Ação Social da Associação dos Jovens
da SEICHO-NO-IE DO BRASIL irão participar e promover o “Clube de Artesanato da
Seicho-No-Ie”, como atividade, nas Regionais, para expressar um sentido de unidade com
a natureza, criando peças de artesanato que usam material natural. Será feito a exposição
dessas peças artesanais, em nossos eventos, desta forma compartilhamos a criatividade e
o sentimento de unidade com a natureza, com o maior número de pessoas possível.
k) A Associação dos Jovens da SEICHO-NO-IE DO BRASIL irá participar da Festa das
Dádivas da Natureza 2016, compartilhando exemplos concretos do estilo de vida de
“crescimento em conjunto com a natureza” com participantes da comunidade, e através da
experiência pessoal e, com esse sentimento, elevar o nível de conscientização e expandir
o estilo de vida de “crescimento junto com a natureza”.
Realização de um “movimento organizacional de alta qualidade”
a) Dois focos da AJSI/BR
• Fortalecer as Associações Locais tendo como foco as pessoas (associados).
• Dos líderes da AJSI/BR.
Os líderes da Associação dos Jovens da SEICHO-NO-IE DO BRASIL e adeptos
valorizarão seus contatos com pessoas da sua comunidade, dando importância as
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atividades pessoais, tais como encontros e conversas, cooperação, troca de
experiências e outros;
Os líderes da Associação dos Jovens da SEICHO-NO-IE DO BRASIL realizarão a
divulgação dos ensinamentos da Seicho-No-Ie, através das revistas mensais, dos
livros da Seicho-No-Ie e outras publicações. Além disso, através do amor, gratidão e
benção, reverenciarão a Imagem Verdadeira do outro e se engajarão em atividades de
apoio;
Os líderes e membros da Associação dos Jovens da SEICHO-NO-IE DO BRASIL irão
praticar as três Práticas Religiosas Importantes (Três Práticas Espirituais):
1ª Meditação Shinsokan;
2ª Leitura de Sutras Sagradas e dos Cantos em Louvor [Canto em Louvor à Natureza,
Canto em Louvor ao Bodisatva Que Reflete os Sons do Mundo] e leitura de livros e
outras publicações da Seicho-No-Ie
3ª Realizar atos de amor, o estilo de vida do Relógio de Sol, e constantemente usar o
Hidokei Nikki (“Diário do Relógio de Sol”).
b) Trabalho integrado com todas as organizações da SEICHO-NO-IE DO BRASIL.
c) ASSOCIAÇÃO LOCAL:
Por meio do projeto denominado “Pescar no Aquário”: divulgar a reunião dos jovens em
atividades e eventos de outras organizações (Fraternidade, Pomba Branca e
Prosperidade) pedindo apoio para convidar filhos, netos e amigos para participarem das
reuniões dos jovens.
Com outro projeto denominado “Projeto Pescar no Oceano” em parceria com a
Superintendência das Atividades dos Educadores: convidar preletores para palestrar em
escolas da comunidade (pública ou privada) abordando temas que possam despertar a
natureza divina dos jovens. Criar uma programação anual ou semestral destas palestras
sendo que na última oportunidade desta programação, a palestra seja feita em um
ambiente da Seicho-No-Ie (regional ou núcleo).
d) AUXÍLIO MÚTUO: Através da “Visita de Benção”: Preparar um plano (anual ou semestral)
de visita de benção tendo como fonte as pessoas que fazem parte dos projetos “Pescar no
Aquário” e “Pescar no Oceano”. Levar impreterivelmente revistas da Seicho-No-Ie para os
membros de toda a família.
e) REVISTA SAGRADA: participar ativamente de todos dias pré-determinado pela Sede
Central, Semana da Paz e do Meio-Ambiente.
f) DIVULGADORES: acompanhar os requisitos para divulgadores da Seicho-No-Ie: Ter mais
de um ano de participação ativa no movimento da sua Associação Local da Seicho-No-Ie a
que pertence como associado da sua respectiva Organização; estar inscrito como membro
contribuinte da Missão Sagrada, titular ou beneficiário; ser leitor dos Livros e das Revistas
da Seicho-No-Ie e que divulgue no mínimo uma cota de dez exemplares de Revistas da
Seicho-No-Ie, mensalmente; ter concluído o Módulo 1 do “Módulo de Estudos da SeichoNo-Ie” com frequência mínima de 65% ou o nível 1 do “Ciclo de Estudos da Prosperidade”
com a presença mínima de 50%; ter participado de pelo menos de um Seminário da Luz
ou de um Seminário de Treinamento Espiritual, em uma das Academias da Seicho-No-Ie.
17

g) FORMAÇÃO DE SUCESSORES: Departamento Juvenil: Estreitar a relação entre os
coordenadores dos juvenis com os coordenadores das reuniões de crianças por meio de
atividades em conjunto com o espírito de auxílio-mútuo. Acompanhar a transição da idade
de criança para juvenil criando um ambiente e condições para uma transição natural de
uma fase para outra por meio de pontos como: local e horário.
h) CONFERÊNCIAS REGIONAIS: Como forma de dar boas-vindas e receber participantes
pela primeira vez , cada Regional, realizará o conferencias para Jovens, com
aproximadamente 2 horas e pelo menos uma vez ao ano.
i)

SEMINÁRIO DA LUZ: Coletar informações das pessoas que foram pela 1ª vez e manter
contínuo contato para terem acesso ao ensinamento por meio de convite às Associações
Locais, assinatura de revistas da Seicho-No-Ie e convidar para os seminários.

j)

MISSÃO SAGRADA: Promover ações de conscientização de sua importância e com isso
aumentar o número de contribuintes. Também baseado na lei do “dá e receberás” convidar
os membros a aumentarem sua categoria aproximando cada vez mais os nossos
associados ao principio de serem realmente dizimistas. Identificar os membros inativos e
que continuam atuando e ou seja, simpatizantes da Seicho-No-Ie a voltarem a ser ativos
com base no sentimento de gratidão. Acompanhar nas datas pré-determinadas os
treinamentos sobre a Missão Sagrada para que haja participação ativa da liderança da
AJSI das regionais. Conscientizar o membro beneficiário a se tornar membro titular.
Convidar os contribuintes para autorizar o débito automático.

_____________________________________________________________________________

PLANO DE AÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DA PROSPERIDADE – APSIB PARA 2016
Esta Associação tem o propósito fundamentado no espírito do livro sagrado A Verdade da
Vida; divulgar, especialmente no mundo empresarial, os princípios da prosperidade preconizados
pela Seicho-No-Ie, a fim de formar empresários de futuro promissor, que possuem visão
globalizada. E, simultaneamente, desenvolver um grandioso movimento nacional que vise à
concretização da prosperidade de todo cidadão brasileiro, através das atividades empresariais de
cada membro, assim, participando de forma efetiva do Movimento de Iluminação da Humanidade
e de Paz Pela Fé.
1 – DIRETRIZ DA SEICHO-NO-IE DO BRASIL
A APSIB (Associação da Prosperidade da Seicho-No-Ie do Brasil) desenvolverá todas as
suas atividades de divulgação dos ensinamentos da Seicho-No-Ie visando cumprir a Diretriz do
Movimento Seicho-No-Ie do Brasil elaborada conforme segue:
• SEICHO-NO-IE “UM MOVIMENTO ORGANIZACIONAL DE ALTA QUALIDADE”
• SEICHO-NO-IE EM MOVIMENTO QUE CRESCE COM A NATUREZA
2 – ASSOCIADO
O Associado da APSIB é aquele que tem um vínculo espiritual com a organização
Prosperidade, e por esta razão, participa das atividades desenvolvidas por ela, a fim de aplicar os
ensinamentos da Seicho-No-Ie em sua vida pessoal, familiar, profissional e empresarial. Faz
contribuições físicas, mentais e monetárias para manter a sustentabilidade das atividades da
Seicho-No-Ie do Brasil em sua localidade e ampliar o desenvolvimento do Movimento da APSIB
nessa região.
A APSIB entende que a principal razão do nosso movimento é o associado. Ele é o
principal ponto de todo o esforço a ser desenvolvido. Cada associado que foi salvo através do
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conhecimento da Verdade e a prática dos ensinamentos da Seicho-No-Ie significa mais felicidade
e prosperidade para a família, para a empresa e para toda a comunidade. Sendo assim, a APSIB
proporcionará ao associado atividades que contribuam para manifestar a natureza divina do ser
humano que é a de filho de Deus.
3 – ATIVIDADE ESPECÍFICA DA APSIB
No ano de 1932, o Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi declarou o seguinte, no discurso
da Liga da Economia da Seicho-No-Ie (que atualmente se denomina Associação da
Prosperidade):
“A partir de agora, o Movimento não ficará restrito unicamente à salvação do indivíduo, pois, ficou
decidido que será expandido também no aspecto da salvação econômica da sociedade, e de toda
a humanidade”.
A APSIB promoverá atividades no âmbito nacional, regional e local, baseados nos
princípios da prosperidade preconizados pela Seicho-No-Ie.
4 - FORMAÇÃO CONTÍNUA DA LIDERANÇA
Os “pilares” de sustentação do nosso movimento são os líderes que desenvolvem um
nobre trabalho na linha de frente realizando as mais diversas atividades, recebendo e ajudando os
novos adeptos e associados na busca do aprimoramento espiritual.
Nenhum dos objetivos poderá ser atingido sem um forte envolvimento e comprometimento dos
líderes. Para tanto, intensificaremos a capacitação da nossa liderança, ingrediente fundamental
para o desenvolvimento da nossa organização.
CUMPRIMENTO DA DIRETRIZ DA SEICHO-NO-IE DO BRASIL
A) SEICHO-NO-IE “UM MOVIMENTO ORGANIZACIONAL DE ALTA QUALIDADE”
Na primeira revista publicada pela Seicho-No-Ie em março de 1930 o Sagrado Mestre
Masaharu Taniguchi disse: “Na região onde há dez ou mais assinantes da revista, instalamos uma
Associação da Seicho-No-Ie, órgão de divulgação e estudo do modo de viver feliz, de
confraternização e de auxílio mútuo”. Naquele momento ficou claro que no local em que um grupo
de pessoas professarem os ensinamentos deverá ter mútua colaboração entre os adeptos e
viverem com intensidade o amor de forma prática e vívida. Desta forma, nos conscientizaremos e
nos fortaleceremos na fé e na prática deste preceito dos ensinamentos da Seicho-No-Ie, através
dos seguintes pontos:

a.1) Incentivos nas Três Práticas Religiosas Importantes (Três Práticas Espirituais)

Meditação Shinsokan, Leitura das escrituras sagradas (Sutras Sagradas, Livros Sagrados e
Revistas da Seicho-No-Ie), Dedicação de Amor ao Próximo.
Em nossas atividades realizaremos estudos e treinamentos sobre a prática da Meditação
Shinsokan, principalmente nas APL’s (núcleos), Ciclo de Estudos da Prosperidade para
Empresários e nos Seminários para Empresários realizados nas Academias de Treinamento
Espiritual da Seicho-No-Ie.
Entendemos que o movimento da Seicho-No-Ie iniciou-se com a publicação de uma
revista em 1930 pelo Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi e seu crescimento também se deve ao
aumento da quantidade de revistas publicadas e divulgadas; Sendo assim, incentivaremos em
todas as nossas atividades a aquisição e divulgação das revistas da Seicho-No-Ie. Os livros
Sagrados são compilações do ensinamento da Seicho-No-Ie realizadas pelo próprio Sagrado
Mestre Masaharu Taniguchi como também por outros professores e preletores da Seicho-No-Ie,
neste sentido, para que não haja distorção da doutrina apregoada pela Seicho-No-Ie, não só
utilizaremos em todas as nossas atividades os Livros Sagrados como também incentivaremos
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exaustivamente aos participantes destas atividades assim como toda a liderança da APSIB a
terem, estudarem e divulgarem os Livros Sagrados da Seicho-No-Ie
Quanto à prática de amor ao próximo além da divulgação dos ensinamentos através das
nossas atividades profissionais diárias, continuaremos participando das atividades de visitas a
entidades filantrópicas e realizando doações para as mesmas.
a.2) O papel das Associações Locais de Prosperidade
As Associações Locais têm um papel fundamental para o crescimento e desenvolvimento
do Movimento de Iluminação da Humanidade, pois é através das Associações Locais que
adentram ao ensinamento os novos adeptos da Seicho-No-Ie.
Juntamente com os nossos lideres nas bases, orientaremos a elaboração de “planos de ações”,
que visam atender e atingir as expectativas dos nossos associados de modo que eles absorvam e
pratiquem o ensinamento da Seicho-No-Ie em sua vida cotidiana.
As APLs que fazem parte de uma Organização Setorial (núcleo) da Seicho-No-Ie se
empenharão para colaborarem com as reuniões da Seicho-No-Ie e do Domingo da Seicho-No-Ie.
Contudo, como a harmonia é à base do sucesso nas atividades, estas definições de funções e
atribuições ficarão a cargo dos dirigentes do Núcleo e sua diretoria conforme as normas
estabelecidas pela Seicho-No-Ie do Brasil.
Incentivaremos as APLs a promoverem eventos específicos fora do ambiente “núcleo e ou
APL”, tais como em hotéis e restaurantes. Estas atividades visam atrair pessoas que atuam no
mundo empresarial e em atividades profissionais nas quais num primeiro momento “resistem” em
participar de atividades que não sejam neste tipo de ambiente. Assim sendo, as APLs, que estão
dentro de um núcleo e que forem realizar este tipo de atividade deverão programar de forma que
esta atividade não seja apenas uma despesa e que a mesma apresente um equilíbrio financeiro
ou tenha um superávit.
a.3) Eventos Regionais da Prosperidade
(Seminários, Encontros, Jantares, Cafés Executivos ou para Empresários, etc.).
Com o objetivo de divulgar os ensinamentos da Seicho-No-Ie e captar novos associados
para o movimento da APSIB, cada UAP deverá realizar 01(um) ou mais Seminários Regionais da
Prosperidade por ano, de preferência em locais fora da sua Regional e que possam acomodar um
grande número de pessoas com o mínimo de conforto necessário.
Assim sendo, sugerimos que as UAPs planejem eventos unindo os associados e as APLs
de forma que fortaleça o Movimento da APSIB na região. Para tanto deverá promover eventos,
tais como o Seminário da Prosperidade, Encontros da Prosperidade, Jantares da Prosperidade,
Cafés Executivos, Cafés para Empresários. Em todos estes eventos o planejamento deve ser
sempre no sentido de haver um superávit financeiro para que a APSIB possa contribuir para a
sustentação financeira do Movimento da Seicho-No-Ie do Brasil.
a.4) Seminário nas Academias de Treinamento Espiritual
Os Seminários de Treinamento Espiritual são oportunidades para que novas pessoas
vivenciem a Verdade “Homem filho de Deus” e se tornem nossos companheiros de fé. Com o
objetivo de dar oportunidade aos nossos adeptos, associados e líderes a aprofundar a fé e
fortalecer a convicção da missão que tem em relação ao Movimento de Iluminação da
Humanidade e ao Movimento Internacional de Paz pela Fé, A APSIB desenvolverá ativamente um
movimento de participação de todos os seus adeptos, associados e lideres para que estejam
presentes em seus eventos ao menos uma vez ao ano conforme a região a que pertencem. Para
isto organizará programações especificas para o publico alvo com a finalidade de que estes
eventos se tornem um marco na vida de cada um e possam despertar o Filho de Deus Perfeito de
cada participante.
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a.5) Seminário Especial da Prosperidade
Com a finalidade de coroar os Ensinamentos da Seicho-No-Ie, O Seminário Especial da
APSIB é hoje um dos principais eventos de âmbito nacional realizado pela Seicho-No-Ie do Brasil.
A APSIB visando ampliar ainda mais a abrangência deste evento em nível nacional com a máxima
qualidade que os ensinamentos merecem, buscará desenvolver a programação para este evento,
em harmonia com o altíssimo conteúdo doutrinário desenvolvido nesta atividade e a exuberância
das Cidades/Estados escolhidos para realizarem esta atividade, para que o público participante
possa estar vivenciando e apreendendo a Verdadeira Riqueza preconizada pelos ensinamentos
da Seicho-No-Ie.
a.6) Dinamização organizacional
Participaremos efetivamente deste processo em todos os níveis, pois entendemos que é
de suma importância para o crescimento e a formação continua de liderança a “união” de todas as
organizações num único objetivo para o Movimento de Iluminação da Humanidade. Conscientes
de que a organização é um “corpo vivo”, entendemos que somos parte desse corpo e temos
importante missão a cumprir frente à divulgação do Ensinamento para os profissionais que atuam
no meio empresarial e para aqueles que realizam suas atividades como autônomos e profissionais
liberais. Ou seja, é nossa missão realizar atividades específicas para este público nos níveis locais
(núcleos), regionais e em nível nacional.
Assim sendo, a liderança da APSIB (Diretoria Nacional, UAP e APL) contribuirá
efetivamente em todos os sentidos para que o processo ocorra em harmonia e manifeste a
Vontade de Deus. Para tanto, participaremos das reuniões, discussões, debates, etc. e ao mesmo
tempo vamos propor soluções para a concretização deste objetivo da Diretriz Trienal da SNI.
Desta forma a nível local (APL) contribuiremos com as “Organizações Setoriais” (núcleos)
na realização das Reuniões da Seicho-No-Ie (Domingo da Seicho-No-Ie) como também,
realizaremos as nossas reuniões especificas da prosperidade no próprio núcleo ou em locais fora
dos núcleos tais como: hotéis, restaurantes e ambientes diferenciados visando adequar tempo
local e pessoa e atingir nosso público. Nestes casos as práticas e cerimônias espirituais da
Seicho-No-Ie (purificação da mente e oração de gratidão aos antepassados) serão sempre
realizadas nos núcleos.
a.7) Divulgadores e Preletores
Entendendo a importância da formação de novos Divulgadores e também para que
posteriormente possa ser indicado para Preletor, esse trabalho visa à formação de liderança para
o Movimento da Seicho-No-Ie e para a expansão e fortalecimento das atividades da APSIB, sejam
elas locais, regionais e nacionais. Estaremos assim incentivando com maior ênfase o estudo dos
ensinamentos da Seicho-No-Ie. Para tanto, orientaremos os participantes das nossas atividades
quanto aos pré-requisitos e incentivaremos para que participem do Ciclo de Estudos da
Prosperidade para Empresários ou do Módulo de Estudos da Seicho-No-Ie.
Neste sentido, estaremos aprimorando os nossos materiais de estudos, adequando
sempre os assuntos conforme a necessidade do momento, para que nossos adeptos/alunos
estejam aptos a serem indicados para Divulgadores e a prestar os exames de graduação para
Preletor da Seicho-No-Ie.
a.8) Ciclo de Estudos da Prosperidade para Empresários
É uma forma sistematizada de estudo dos ensinamentos da Seicho-No-Ie que visa promover
uma reformulação completa dos pensamentos dos alunos participantes e suas atitudes na vida
prática e profissional. Com o objetivo de propagar a verdadeira riqueza existente no mundo da
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Imagem Verdadeira, essa atividade prepara o aluno para o sucesso global na vida empresarial,
profissional e pessoal, consolidando assim um sucesso global na vida do aluno. O Ciclo de Estudos
da Prosperidade para Empresários, assim como o Módulo de Estudos da Seicho-No-Ie, tem uma
função muito importante na formação continua de liderança para o movimento de Iluminação da
Humanidade, pois, tanto um como o outro tem equivalência para formar novos Divulgadores e
Preletores da Seicho-No-Ie.
Por isso, toda a liderança da APSIB continuará empenhada nesta atividade objetivando a
realização do Ciclo de Estudos da Prosperidade para Empresários em todas as Capitais dos
Estados Brasileiros e em todas as regionais da Seicho-No-Ie do Brasil.
a.9) Divulgação de Missão Sagrada e Forma Humana
A missão sagrada é a nossa gratidão a Deus através da contribuição monetária. Através
dela estabelecemos um vinculo espiritual com o Movimento Divino. Por isso, nos empenharemos
em aumentar o número de contribuintes através da divulgação para conscientização de sua
importância. Realizaremos a divulgação principalmente através das nossas atividades especificas
nas APL’s (núcleos); nos Ciclos de Estudos da Prosperidade para Empresários e nos Seminários
para Empresários realizados nas Academias de Treinamento Espiritual da Seicho-No-Ie.
Divulgaremos ainda a “Oração para Cura Divina” - Forma Humana em todas as nossas
atividades, pois aqueles que participam, além de receber a oração, realizam uma importante
contribuição monetária para o Movimento de Iluminação da Humanidade. Milhares de pessoas
são abençoados todos os anos com fatos “milagrosos” pelo simples fato de solicitarem a
concretização de seus desejos através da “Oração para Cura Divina”.
a.10) Visitas de benção aos associados, suas empresas e empresas associadas
Visitaremos nossos associados com prévio agendamento para oferecermos orações. Já é
uma prática na APSIB e intensificaremos ainda mais esta atividade.
a.11) Desenvolvimento continuo de liderança
Toda a Seicho-No-Ie do Brasil, está empenhada a formar líderes e sucessores para o
movimento. Este trabalho será desenvolvido em todas as atividades da APSIB.
a.12) Reunião de crianças
Em nossas atividades já são realizadas reuniões deste nível. Atuaremos no sentido de
estar incentivando ainda mais a realização desta reunião em nossas atividades a nível local,
regional e nacional.
a.13) Reunião de juvenis
Em nossas atividades já são realizadas reuniões deste nível. Atuaremos no sentido de
estar incentivando ainda mais a realização desta reunião em nossas atividades a nível local,
regional e nacional.
B) SEICHO-NO-IE EM HARMONIA COM A NATUREZA
Contribuição para a solução do problema da paz, do meio ambiente e dos recursos
naturais.
Baseados na correta filosofia da vida e no correto “modus vivendes” no qual se Reverencia
todas as coisas do Universo como Vida de Deus, a APSIB orientará seus lideres e adeptos para
que aplique esse ensinamento em sua vida cotidiana.
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b.1) A APSIB entende que seu público alvo, que constituem seus associados, é em sua grande
maioria, profissionais formadores de opinião e que geram e influenciam a economia do País.
Desenvolverá formas de estudos virtuais utilizando-se de modernas tecnologias de mercado, a fim
de orientar todos os seus líderes em nível nacional para que os mesmo tenham informações
atualizadas e possam contribuir cada vez mais para a sustentabilidade do planeta.
b.2) Desenvolverá um trabalho de adequação de orientadores por localidades de responsabilidade,
visando minimizar o deslocamento de grandes distâncias dos mesmos diminuindo a contribuição
com a emissão de CO2 na atmosfera.
b.3) Em todas as suas atividades, a APSIB irá trabalhar no sentido de minimizar a emissão de
CO2 na atmosfera, instruindo e incentivando seus adeptos, associados e lideres, para que se
comprometam a também realizar isso em suas atividades cotidianas e profissionais.
b.4 ) A APSIB orientará seus lideres e adeptos no sentido de utilizarem energias limpas como
painéis fotovoltaicos, captação e reuso de águas fluviais assim como outras tecnologias
disponíveis que causarem menores impactos ambientais.
b.5) Em suas atividades, a APSIB se utilizará de cardápios de refeições sem carne vermelha a fim
de praticar as “Quatro Mentes Imensuráveis” também em relação a natureza.
b.6) A APSIB irá introduzir em suas atividades doutrinárias nas Academias de treinamento
espiritual a leitura do Canto em Louvor a Natureza e do Canto em Louvor a Bodisatava que reflete
os sons do mundo, assim que os mesmos forem traduzidos.
ESTRATÉGIAS DA APSIB
PROJETO ASSOCIADO DA PROSPERIDADE:
1) Associado da Prosperidade
a) A APSIB continuará promovendo o recadastramento nacional de seus associados a fim de
verificar o numero real dos mesmos e “classificá-los” por atuação profissional. Isto tem o
objetivo de realizar atividades direcionadas para o perfil dos associados. Realizará uma
campanha nacional para a adesão de novos associados com o objetivo de aumentar o número
de pessoas participantes do Movimento de Iluminação da Humanidade.
b) “Valor Espiritual”
• A APSIB desenvolverá a conscientização de toda a sua liderança da importância do Associado
como um “SER”, propagando em pensamento e ações de que o Associado é aquela pessoa
que participa ou que poderá participar das atividades da organização por ter um vinculo
espiritual com a APSIB. Por esta razão, faz ou fará suas contribuições para a sustentabilidade
do movimento da Seicho-No-Ie em sua região e para a ampliação do Movimento de
Iluminação de Humanidade em todo o território nacional.
• O associado da APSIB que fizer sua inscrição e recadastramento receberá a “Oração para
inovar o Empreendimento” constante no livro Sagrado “A Verdade em Orações”. Esta será
confeccionada em papel cartão, para que seja emoldurada e colocada no empreendimento,
local de trabalho ou na residência.
c) “Valor Emocional”
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Todo associado após este recadastramento, receberá uma nova carteira de associado da
APSIB personalizada conforme sua qualificação profissional (Empresário, Executivo,
Profissional Liberal ou Autônomo).
• A APSIB desenvolverá um novo distintivo para o Associado da APSIB o qual será entregue
somente em sua inscrição (de uso exclusivo do Associado da APSIB).
• A APSIB desenvolverá um canal de comunicação específico para o Associado, a fim de
informar sobre a realização de todas as atividades especificas da organização, como também
sobre as atividades realizadas pela Seicho-No-Ie do Brasil.
d) “Do valor da contribuição”
O Associado da APSIB é a pessoa que se sente feliz em participar de nossas atividades e
quer que o Ensinamento da Seicho-No-Ie seja levado para outras pessoas, para que estas
também se sintam felizes. Por esta razão, para mantermos estas atividades, são necessárias
contribuições monetárias. Com isto, exercita-se a Lei “dás e receberás” para que os nossos
objetivos sejam alcançados, e a verdadeira prosperidade se manifeste.

•

2) Associado da Seicho-No-Ie
Associado é aquele que, dentre os adeptos, professa os ensinamentos da SEICHO-NO-IE,
contribui com a Missão Sagrada, é assinante de uma das revistas sagradas e é filiado a uma das
Organizações Doutrinárias conforme preceitua o paragrafo 3º do artigo 16 do Estatuto Social da
SEICHO-NO-IE DO BRASIL. Desta forma, incentivaremos os participantes de todas as nossas
atividades a serem associados da Seicho-No-Ie a fim de estarem aptos com os requisitos para
indicação de divulgador ou preletor da Seicho-No-Ie do Brasil.
PROJETO ATIVIDADE ESPECÍFICA DA APSIB
a) Reunião de Estudos Doutrinários da Prosperidade.
São as reuniões realizadas nas APL’s para o publico específico da organização.
Estas reuniões acontecem semanalmente ou quinzenalmente e os temas são
desenvolvidos conforme a necessidade da localidade. Nessas localidades, sempre é escolhido
uma das datas do mês para a realização de uma Cerimônia ou Prática dos Ensinamentos da
Seicho-No-Ie.
b) Reunião Especial da Prosperidade para Empresários
São as reuniões que acontecem ou acontecerão nas Organizações Setoriais (núcleos)
para o publico específico da organização.
Estas reuniões deverão acontecer uma vez ao mês com este titulo “Reunião Especial da
Prosperidade para Empresários”. Caso a localidade realize mais de uma reunião ao mês
(semanal ou quinzenal), elas deverão ter o titulo de “Reunião específica da APSIB”.
Para a realização desta atividade, a APSIB enviará 12 (doze) temas específicos, sendo um para
cada mês com assuntos direcionados à aplicação dos ensinamentos da Seicho-No-Ie no ambiente
empresarial e profissional.
Esta reunião deverá ser dividida em duas atividades – Palestras -, sendo uma doutrinária e outra
da aplicação dos ensinamentos da Seicho-No-Ie no ambiente Empresarial e Profissional.
O modelo de programação para esta atividade está inserida neste Plano de Ação
Estratégico.
As localidades que optarem em realizar as atividades específicas semanalmente ou
quinzenalmente, a APSIB solicita que uma destas reuniões, ou seja; uma vez ao mês, siga a
nomenclatura solicitada – “Reunião Especial da Prosperidade para Empresários” e o tema
proposto para o mês. As outras reuniões poderão utilizar temas livres, conforme a necessidade da
localidade.
Solicitamos que se realize trimestralmente uma Prática ou Cerimônia da Seicho-No-Ie
dentro do núcleo desta localidade, com o envolvimento de toda a coordenação deste núcleo.
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c) Seminário Especial da APSIB
Com a finalidade de coroar os Ensinamentos da Seicho-No-Ie, o Seminário Especial da
APSIB é hoje um dos principais eventos de âmbito nacional realizado pela Seicho-No-Ie do Brasil.
A APSIB visando ampliar ainda mais a abrangência deste evento em nível nacional com a máxima
qualidade que os ensinamentos merecem, buscará desenvolver a programação para este evento,
em harmonia com o altíssimo conteúdo doutrinário desenvolvido nesta atividade e a exuberância
das Cidades/Estados escolhidos para realizarem esta atividade, para que o público participante
possa estar vivenciando e apreendendo a Verdadeira Riqueza preconizada pelos ensinamentos
da Seicho-No-Ie.
d) Seminários para Empresários da APSIB nas Academias
Os Seminários de Treinamento Espiritual são oportunidades para que novas pessoas
vivenciem a Verdade “Homem filho de Deus” e se tornem nossos companheiros de fé. Com o
objetivo dar oportunidade aos nossos adeptos, associados e lideres a aprofundar a fé e fortalecer
a convicção da missão que tem em relação ao Movimento de Iluminação da Humanidade e ao
Movimento Internacional de Paz pela Fé, a APSIB desenvolverá ativamente um movimento de
participação de todos os seus adeptos, associados e lideres para que estejam presentes em seus
eventos ao menos uma vez ao ano conforme a região a que pertencem. Para isto organizará
programações especificas para o publico alvo com a finalidade de que estes eventos se tornem
um marco na vida de cada um e possam despertar o Filho de Deus Perfeito em cada um dos
participantes.
e) Seminários Regionais da APSIB
(Seminários, Encontros, Jantares, Cafés Executivos ou para Empresários, etc.)
Com o objetivo de divulgar os ensinamentos da Seicho-No-Ie e captar novos associados
para o movimento da APSIB, cada UAP deverá realizar 01(um) ou mais Seminários Regionais da
Prosperidade por ano, de preferência em locais fora da sua Regional e que possam acomodar um
grande numero de pessoas com o mínimo de conforto necessário. Assim sendo, sugerimos que
as UAP’s planejem eventos unindo os associados e as APL’s (núcleos) de forma que fortaleça o
Movimento da APSIB na região. Para tanto deverá promover eventos, tais como o Seminário da
Prosperidade, Encontros da Prosperidade, Jantares da Prosperidade, Cafés Executivos, Cafés
para Empresários e em todos estes eventos o planejamento deve ser sempre no sentido de haver
um superávit financeiro para que a APSIB possa contribuir para a sustentação financeira do
Movimento da Seicho-No-Ie do Brasil.
e) Ciclo de Estudos da Prosperidade para Empresários
A partir desta data, a APSIB resgata a nomenclatura utilizada na criação do Ciclo de
Estudos, passando a ser “Ciclo de Estudos da Prosperidade para Empresários”.
O Ciclo de Estudos da Prosperidade para Empresários da APSIB é uma forma sistematizada
de estudo dos ensinamentos da Seicho-No-Ie que visa promover uma reformulação completa dos
pensamentos dos alunos participantes e suas atitudes na vida prática e profissional. Com o objetivo
de propagar a verdadeira riqueza existente no mundo da Imagem Verdadeira, essa atividade
prepara o aluno para o sucesso global na vida empresarial, profissional e pessoal, consolidando
assim um sucesso global na vida do aluno. O ciclo de Estudos para Empresários da APSIB, assim
como o Módulo de Estudos da Seicho-No-Ie, tem uma função muito importante na formação dos
dirigentes da Seicho-No-Ie, pois, tanto um como o outro tem equivalência para formar novos
Divulgadores e Preletores da Seicho-No-Ie. Por isso, toda a liderança da APSIB continuará
empenhada nesta atividade objetivando a realização do Ciclo de Estudos em todas as Capitais dos
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Estados Brasileiros e em todas as regionais.
Nota: Todas as informações para a realização, estrutura, responsabilidades e sustentabilidade de
um Ciclo de Estudos para Empresários, é parte integrante deste Plano de Ação Estratégico, as
quais devem ser seguidas para o bom andamento desta atividade.
PROJETO DE FORMAÇÃO CONTINUA DA LIDERANÇA DA APSIB
Para que os objetivos estabelecidos sejam atingidos, um dos pontos de partida é a
preparação da liderança de nossa organização. Por isso, a diretoria da APSIB se reestruturou para
apoiar, motivar e acompanhar cada UAP. Com esta reestruturação, voltaremos toda a estrutura da
APSIB ao atendimento das lideranças nas bases.
a) Treinamentos Virtuais:
Serão desenvolvidos treinamentos virtuais sobre vários assuntos pertinentes a atuação
dos lideres nas bases, como instruções de funcionamentos das atividades realizadas nas bases.
b) Materiais de Apoio:
Será realizada a gravação de um CD/DVD com palestras instrutivas para a atuação e
realização das atividades da APSIB.
c) Treinamentos Presenciais:
Serão desenvolvidos treinamentos presenciais sobre vários assuntos pertinentes a
atuação dos lideres nas bases, como instruções de funcionamentos das atividades realizadas nas
bases, treinamentos estes que, serão realizados a nível regional envolvendo toda a liderança da
APSIB local.
f) Encontro de Liderança:
A APSIB realizará Encontros com a liderança nos Seminários para Empresários nas
Academias de Treinamento Espiritual da Seicho-No-Ie, a fim de redimir as dúvidas, colher
sugestões das lideranças, atualizarem informações e se necessário redirecionar o movimento da
APSIB nas bases.
e) Curso para Liderança:
Dentro da possibilidade de adequação de datas na agenda da Seicho-No-Ie do Brasil, a
APSIB programará Cursos para a Liderança, com o objetivo treinar na prática todas as funções
necessárias para o líder da APSIB.
_____________________________________________________________________________

PLANO DE AÇÃO DA SUPERINTENDÊNCI A DAS ATIVIDADES DOS
PRELETORES P ARA 2016
Em consonância com a Diretriz Quinquenal do Movimento, lançada e aprovada em
24/1/2012 pela Sede Internacional e que hoje se encontra no quarto ano, e também com a Diretriz
da Sede Internacional para 2016, alinharemos as ações para concretizar o movimento que cresce
em comunhão com a natureza, num trabalho conjunto com todas as organizações. Nesse sentido,
os preletores e líderes da iluminação trabalharão intensamente para divulgar aos adeptos o
conceito da nova civilização, em que adotarão um modo de vida seguindo o Princípio do Relógio
de Sol, diminuindo o consumo de carne, conscientes do musubi (união entre os seres) e
praticantes das Quatro Mentes Imensuráveis, para, com essa postura, poderem viver em
harmonia com todos os seres do planeta.
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Dessa forma, as ações da Associação dos Preletores em 2016 serão no sentido de
convocar os preletores e líderes da iluminação para essa vivência religiosa no cotidiano,
conscientizando-os cada vez mais da importância da nossa responsabilidade para a proteção do
meio ambiente da Terra e, consequentemente, para a manutenção da Paz Mundial, e de transmitir
esse ensinamento ao maior número de pessoas.
Dentro desse contexto, intensificaremos os seguintes pontos:
1.

Capacitação dos preletores e líderes da iluminação
a) A Superintendência das Atividades dos Preletores da SEICHO-NO-IE DO BRASIL
capacitará os preletores e líderes da iluminação de todo o país – através do Plano de
Estudos 2016 – a aprofundar a compreensão, vivência e prática do musubi;
b) Todos os preletores do Brasil deverão, doravante, realizar o registro no Diário do Relógio
de Sol diariamente;
c) Nos cursos, treinamentos e seminários para preletores e líderes da iluminação serão
apresentadas novas metodologias de transmissão e pregação da Verdade;
d) Adotar a leitura do Canto em Louvor à Natureza e do Canto em Louvor ao Bodisatva que
Reflete os Sons do Mundo após a leitura da sutra sagrada em suas orações diárias, para
orar pela grande harmonia entre Deus-natureza-homem, aprofundando assim a fé em
Deus absoluto;
e) Os líderes e adeptos desenvolverão a vida que combine o movimento e a vida cotidiana
de harmonia entre Deus-natureza–homem, através de leitura assídua das orações
seguintes: Oração para reconciliarmo-nos com todas as coisas, Oração para se tornar
invencível, Oração para compreender que todos os seres são irmãos, Oração para
agradecer o amor de Deus, Oração para se conscientizar da união intrínseca de todos os
seres, Oração para contemplar a infinita Vida de Deus dentro de nós, conscientizando o
trabalho do musubi (união) – estas orações serão compiladas pela Sede Internacional em
um único volume para publicação no Brasil;
f) O Domingo da Seicho-No-Ie continuará sendo a principal reunião em todas as
localidades. É a reunião da família e deve ter a participação maciça de todos os líderes
do núcleo, que deverão se empenhar para trazer convidados em todas as reuniões. Os
preletores devem estar preparados para orientar com excelência nesta atividade, sendo a
palestra principal – para o público em geral – ou as palestras que ocorrem em paralelo
nas reuniões de juvenis e crianças – que precisam ocorrer conjuntamente.
g) As sedes regionais e núcleos se empenharão para realizar semanal ou mensalmente a
cerimônia de reverência ao fluxo harmonioso das águas da natureza;
h) Revisão das áreas de atuação dos preletores e líderes da iluminação, visando a
diminuição do grupo das regiões de intercâmbio de 7 para 5, dando maior liberdade de
interação entre as regionais do Brasil;
i) Será incentivada a participação de preletores graduados (sênior e máster) com habilidade
no uso da internet para prática de orientação pessoal, via e-mail, visando a difusão do
ensinamento;
j) Treinamento para preletores (todos os graus) e líderes da iluminação para atuarem como
mediadores em redes sociais de todos os tipos e também em grupos formados em
aplicativos, para que possam cuidar do que está sendo transmitido aos participantes
nessas plataformas;
k)

Doravante, os seminários gerais realizados nas academias de treinamento espiritual da
Seicho-No-Ie, terão como responsável na regional, o Presidente da Associação dos
Preletores Regionais que, juntamente com o coordenador de caravanas da regional,
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demais membros do CDOR e apoio irrestrito do supervisor administrativo doutrinário
regional, assumirão a função de promover as caravanas setoriais (por blocos de cidades
ou núcleos pertencentes à mesma regional). Assim, todos os preletores se empenharão
na captação de adeptos para participar dos seminários gerais nas academias. Como os
seminários gerais mesclam todos os públicos de todas as faixas etárias, será facilitada a
formação de caravanas de uma mesma localidade e os participantes retornarão ainda
mais motivados a participarem das reuniões semanais.
2.

Ações que contribuirão para a solução dos problemas da paz, do meio ambiente e dos
recursos naturais
a) As sedes regionais deverão inserir nas escalas de palestras dos núcleos e associações –
tanto em reuniões semanais como em conferências e seminários – temas voltados ao
Meio Ambiente, preservação ambiental, diminuição no consumo de carne, o Princípio do
Relógio de Sol e as Quatro Mentes Imensuráveis, que além das Três Práticas Religiosas
Importantes, (Três Práticas Espirituais) reforça a fé e a convicção na Verdade “homem
filho de Deus”, divulgando assim aos adeptos o modo de vida pleno de harmonia com a
natureza e com todos os seres vivos. Tais temas também devem ser transmitidos através
de divulgações e orientações pessoais;
b) Utilizar sempre que possível os conceitos transmitidos pelo professor Masanobu
Taniguchi sobre a lógica simétrica e outros temas da atualidade explorados pelo
Supremo Presidente, para que possamos aprofundar o conhecimento desses conceitos e
sua aplicação nas diversas situações do dia-a-dia. A cada mês, ao menos um desses
temas, devem ser transmitidos aos adeptos, em forma de palestra, a fim de difundir a
conscientização religiosa nos participantes. Tais temas devem ter como foco a doutrina
da Seicho-No-Ie, associando-a ao modo de vida que deve ser aplicado com a prática
cotidiana;
c) Intensificar as melhorias no portal dos preletores, importante ferramenta de comunicação
com os preletores e líderes da iluminação de todo o Brasil, inserindo mais informações,
implementando novos processos via web, além dos que já estão em prática, como
intercâmbio entre regionais, inscrição e controle dos alunos dos Módulos de Estudo e
outros, diminuindo com isso a emissão de impressos e envio de correspondências;
d) Utilização cada vez maior de aulas gravadas e disponibilizadas na internet, para as mais
diversas finalidades: treinamento para candidatos aos exames de graduação e promoção
de grau, curso para formandos, treinamento de orientação pessoal etc. Dessa forma, será
possível facilitar o acesso a esses treinamentos e aulas, evitando também o
deslocamento e consequente emissão de CO2;
e) O curso para preletores e líderes da iluminação transmitido em tempo real, via internet,
para todo o país, será realizado no segundo semestre e através de gravações em vídeo
(não mais em tempo real). As aulas serão disponibilizadas no portal dos preletores
durante um mês inteiro e cada preletor ou líder da iluminação poderá assistir em casa,
utilizando quantos dias desejar (desde que dentro do mês específico) e efetivará a sua
participação através de preenchimento de registro próprio para este fim, podendo
também assistir em pequenos grupos, no núcleo ou na regional;
f) Incentivar preletores e líderes da iluminação a controlar a emissão do CO2 decorrente do
deslocamento para suas atividades missionárias;
g) Em atividades mensais específicas, os preletores e líderes da iluminação passarão a
fazer revezamento para se deslocarem utilizando a “carona solidária”. Assim, nas
reuniões mensais da Associação dos Preletores Regionais, reuniões de diretoria, dentre
outras atividades, deverá haver incentivo para que, a cada mês, grupos de preletores
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h)

i)

j)

k)
l)
m)

n)

o)

ofereçam “carona” a outros preletores, evitando o excesso de veículos emitindo CO2 em
função de uma mesma atividade;
Está extinto o consumo de carne bovina e suína – e seus derivados – de todas as
atividades promovidas pela SEICHO-NO-IE DO BRASIL, sejam elas de caráter
doutrinário, organizacional, administrativo ou social, tais como confraternizações e
atividades para angariar valores (yakissoba, noite da pizza, jantar dançante, rodízio de
pastel, esfiha, salgados e outros) ainda que tais atividades não sejam realizadas nas
dependências físicas da Seicho-No-Ie. Deve-se conscientizar os adeptos nas palestras
das associações locais sobre a importância de diminuir o consumo de todo tipo de carne
e, nos momentos de confraternização, oferecer lanches saudáveis com pães, biscoitos,
frutas, queijos, sucos naturais e refeições a base de vegetais.
Por meio da conscientização dos problemas decorrentes do consumo de carne, incentivar
os preletores e líderes da iluminação a eliminar gradativamente a carne de sua
alimentação;
Havendo disponibilidade, serão abertas inscrições para preletores regionais e líderes da
iluminação ativos para a Conferência Especial da Seicho-No-Ie para a Paz Mundial, que
será realizada no Escritório na Floresta nos dias 29 a 31/7/2016;
A Sede Central dará orientação às organizações para que em todos os seminários nas
academias possam haver temas voltados à orientação ecológica;
A Sede Central da Seicho-No-Ie passará a realizar, a partir de 2016, a Festa das Dádivas
da Natureza para difundir o convívio amigável entre a comunidade local e a natureza.
Os líderes e adeptos praticarão na vida cotidiana, como cidadãos éticos, a vida de
alimentação sem carne, de baixa emissão de CO2, baixo consumo de energia, e de
atenção à natureza e ao mesmo tempo, através da experiência da Festa das Dádivas da
Natureza, ir ampliando o círculo de alegria;
Os líderes e adeptos praticarão o conceito das Quatro Mentes Imensuráveis em relação
às pessoas que passam fome no mundo, através da refeição simples uma vez ao mês,
nas principais atividades das academias, regionais, núcleos e Sede Central, podendo
difundir este conceito para a prática da refeição simples também em seus lares.
Cada regional doutrinária deverá, a partir de agora e até o final de 2016, implementar o
sistema de compensação de CO2 resultante do deslocamento de seus líderes para a
realização de atividades da Seicho-No-Ie e, a partir de 2017, consolidar esse sistema e
agregá-lo à compensação de emissão de CO2 resultante do deslocamento de todas as
pessoas que se locomovam para as atividades da Seicho-No-Ie, tendo a regional ou
núcleo como ponto de origem ou de destino. Os preletores e líderes da iluminação serão
os primeiros a dar o exemplo, diminuindo a emissão de CO2 – promovendo a “carona
solidária” e o uso de transporte público e também por encabeçarem ações que a regional
poderá oferecer como sistema de compensação pela utilização de tais gases.

Além dessas ações de alinhamento com a Diretriz Quinquenal do Movimento,
continuaremos a trabalhar com base na Diretriz do Movimento da SEICHO-NO-IE DO BRASIL,
enfatizando ainda mais os itens a seguir:
3.

O preletor e a associação local
Temos enfatizado bastante nos cursos para preletores e líderes da iluminação e nos
treinamentos realizados pelo CTP (Centro de Treinamento para Preletores e Líderes da
Iluminação) a importância de o preletor atuar na sua associação local, colaborando para que esta
seja realmente um local onde a doutrina esteja sempre presente e os adeptos possam encontrar
ali a salvação.
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A reunião da associação local é o ponto inicial da expansão dos ensinamentos e, para o
preletor, é uma academia de treinamento espiritual, para polir, aprimorar e fortalecer o
espírito. O preletor que se dirige a esse local deve ter em mente o fato de ter sido
escolhido por Deus e para lá enviado por Deus. É importante que procure unicamente
fazer manifestar Deus nesse local. (Manual do Preletor, p. 89)
Assim, continuaremos a incentivar os preletores e líderes da iluminação a colaborarem
efetivamente nas suas respectivas associações locais, trazendo mais pessoas para conhecer os
ensinamentos, conscientizando-os da responsabilidade de cada um na situação atual da
associação local. Os preletores e líderes da iluminação devem pensar em novas formas de
atender aos anseios das pessoas, devem tornar-se mais próximos dos adeptos e ter com eles
uma vivência real de fraternidade.
Artigo 11 – Cada membro da Seicho-No-Ie deve ter plena consciência de que os
resultados do Movimento de Iluminação nada mais são que reflexos da sinceridade de
cada um na busca do caminho de Deus e do aprimoramento espiritual. (…) E assim,
ligados por um firme vínculo divino, devem colaborar para a manifestação da Imagem
Verdadeira. (O que Deve Fazer o Dedicado à Iluminação, pp. 80-81)
4.

Visitas de bênção
Incentivar os preletores e líderes da iluminação a participarem do grupo abençoador da
Seicho-No-Ie, como oportunidade de exercitar o amor. Conforme disse o professor Seicho
Taniguchi, em seu livro Meditação Shinsokan é Maravilhosa, no prefácio: “O viver religioso
consiste em realizar treinamentos para fazer naturalmente o que é natural”. Portanto, a visita de
bênção funciona para os preletores e líderes da iluminação como treinamento para manifestar
naturalmente o amor.
5.

Atividades de assistência social doutrinária
a) A Associação dos Preletores Regionais, através do departamento social, promoverá
mensalmente a partir de 2016, atividades sociais que integrem a comunidade local ao
modo de viver preconizado pela Seicho-No-Ie, contando, além dos preletores e líderes da
iluminação, com o envolvimento também dos divulgadores e demais dirigentes. Deverão
ser promovidas visitas a entidades tais como asilos, casas de recuperação de
dependentes químicos e outras, a fim de difundir o Pensamento Iluminador através da
prática do registro no Diário do Relógio de Sol, assim, caminhando junto com a Diretriz da
Sede Internacional:
O "Movimento que Cresce com a Natureza", que está sendo promovido pela Seicho-NoIe dentro do Movimento de Iluminação da Humanidade e do Movimento Internacional de
Paz pela Fé, é, na verdade, um movimento religioso que apressa a construção da "nova
civilização". Isto quer dizer, é um movimento sagrado para espalhar amplamente para a
humanidade a fé em Deus que é Bem absoluto e manifestar na Terra o estado de Grande
Harmonia de Deus, natureza e seres humanos na Imagem Verdadeira. Estamos nos
tornando mais cientes de nossa missão vivendo como seguidores da Seicho-No-Ie neste
momento de mudanças históricas na civilização humana e, através da prática diária das
Três Práticas Religiosas Importantes (Três Práticas Espirituais) e no viver segundo o
princípio do relógio de sol, aprofundamos nossa fé, e enquanto recebemos a abundante
orientação de Deus, devotamos todas as nossas energias para a expansão deste
movimento.
b) A Associação dos Preletores Regionais – através da Associação dos Líderes da
Iluminação – promoverá atividades fora das dependências das associações locais e
regionais, convidando amigos, familiares, vizinhos, estreitando laços com a comunidade.
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c)

Tais atividades poderão ser realizadas, por exemplo, em parques, praias ou praças, em
forma de piquenique, luau, sarau etc., e falarão sobre a doutrina em forma de palestras
interativas, perguntas e respostas, estudos de revistas com ênfase no conceito da
construção de uma nova civilização que cresce com a natureza; fotos e vídeos dessas
atividades deverão ser enviados à Sede Central como forma de incentivo para que outras
localidades também se engajem neste novo modelo de pregação.
A Superintendência das Atividades dos Preletores da SEICHO-NO-IE DO BRASIL
promoverá treinamentos virtuais para os preletores e líderes da iluminação de todo o
país, que tenham perfil para orientar as novas modalidades de atividades doutrinárias –
com formatação e didática específica para este fim.
A forma de locomoção desse tipo de atividade – tanto para orientadores, organizadores e
participantes – deve ser o transporte coletivo, bicicleta ou a pé. Respeitando o decoro
necessário à entidade religiosa, as normas atuais de vestimenta nessas novas
modalidades de atividades ficam dispensadas.
Os membros doutrinários da organização promoverão atividades esportivas mensalmente,
convocando todos os adeptos, simpatizantes e familiares a se juntarem na efetiva prática
de uma vida que respeita a convivência homem-natureza. Assim, deverão ser agendadas
atividades tais como: caminhadas, corridas, atividades ciclísticas, trilhas e outras, em que
os participantes deverão ter um percurso definido, preferencialmente tendo como ponto
de origem e/ou destino o prédio da regional ou núcleo. Para tais atividades, os
participantes deverão estar com camisetas da Seicho-No-Ie (modelos que cada um já
possua ou poderão ser confeccionadas novas), dando assim a possibilidade de qualquer
pessoa que vir o grupo, identificá-lo. Essas atividades jamais deverão se chocar com
horários de outras atividades doutrinárias promovidas pela regional, como o Domingo da
Seicho-No-Ie, conferências e seminários regionais, reunião mensal de preletores etc.

___________________________________________________________________________

PLANO DE AÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DAS ATIVIDADES
DOS EDUCADORES PARA 2016
 A inserção da leitura do Bodisatva que Reflete os Sons do Mundo, assim que for traduzido
e do Canto em Louvor à Natureza nos Seminários de Treinamento Espiritual que ocorrem
nas academias e mas demais atividades promovidas pela Superintendência das Atividades
dos Educadores.
 Exclusão da carne do cardápio de todas as academias de treinamento espiritual e de todos
os eventos promovido pelos Educadores em que forem servidos lanches ou refeições.
 Incentivaremos nos CEEVs projetos que visam preservação e restauração de biomas da
região doutrinária a que pertencem.
 Incentivaremos nos CEEVs projetos educacionais que ensinem às novas gerações a
correta relação Deus – natureza – homem.
 Introduziremos nos CEEVs o Diário do Relógio de Sol.
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 Elaboraremos uma planilha para que coordenadores, orientadores e alunos dos CEEVs
façam o levantamento da emissão de CO2 em suas casas, e, enquanto trabalham para a
sua redução, buscarão na medida do possível, a concretização do "carbono zero".
 Introduziremos nos CEEVs a prática da Meditação Shinsokan das Quatro Mentes
Imensuráveis.
 Promoveremos ações com as demais religiões para tratarmos dos assuntos relativos à paz
e o meio ambiente.
 Lançaremos em 2016 o primeiro Curso Virtual utilizando Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) para estudo da Verdade.
 Lançaremos com apoio da Superintendência das Atividades dos Preletores da Seicho-NoIe do Brasil, o Módulo de Estudo Virtual para alunos que estejam frequentando o CEEV.
 Em conjunto com Secretarias Municipais de Educação e educadores parceiros de outras
organizações e/ou religiões, desenvolveremos projetos educacionais para aplicação da
Educação da Vida.
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