Tirando Dúvidas...
Queridos Presidentes de Federação e Coordenadores
do Departamento de Casais da Seicho-No-Ie do
Brasil, esse material tem por objetivo compartilhar
orientações

para

algumas

dúvidas

que

frequentemente são trazidas para nós.
Acreditamos que através deste, compreenderão em
linhas gerais os objetivos das reuniões para Casais,
conhecerão a nossa Missão e Visão, bem como terão
alguns direcionamentos claros para detalhes que
fazem das reuniões específicas para casais uma oportunidade para Aproximar os Corações e
promover através de um envolvimento de Dedicação, Amor e muita Harmonia, a iluminação de
lares e Vidas de inúmeros casais por todo Brasil.

Nossa Missão e Visão
O Departamento de Casais da SEICHO-NO-IE DO BRASIL tem a Missão de propagar a “Nova Visão
do Casamento”, propiciando condições para uma vida conjugal feliz e harmoniosa, através da
Verdade “O homem é filho de Deus e marido e mulher são um só ser”.
Tem como Visão tornar a SEICHO-NO-IE DO BRASIL uma referência para toda a sociedade em
matéria de harmonia conjugal, contribuindo assim para a concretização da paz mundial.

Perguntas e Orientações
• Quem pode participar das reuniões para Casais?
Para este Departamento, é considerado casal o homem e a mulher unidos pelo casamento
registrado no Cartório de Registro Civil, ou que vivam em regime de união estável (que se
caracteriza pela convivência duradoura, pública e contínua com o objetivo de constituição de
família). O casal de namorados ou de noivos podem participar como convidados dessas reuniões
para que apreendam já a “Nova Visão do Casamento”; porém, dos Seminários das Academias,
só podem participar casais casados legalmente e os que vivem em regime de união estável.
Noivos podem participar desde que estejam com o casamento marcado (data agendada do
casamento)
• Como está estruturada a organização do Departamento de Casais?
O Departamento é formado por um Coordenador Nacional, membro da Associação Fraternidade,
uma Coordenadora Nacional, membro da Associação Pomba Branca; e por uma Coordenadoria
central (composta de integrantes dessas organizações). O Departamento é composto também
de coordenadores e coordenadoras regionais e locais.

• Como o Coordenador Regional está inserido na Organização?
O coordenador regional do Departamento está subordinado ao presidente da Federação das
Associações Fraternidade e faz parte da sua diretoria. E a coordenadora regional do
Departamento está subordinada à presidente da Federação das Associações Pomba Branca e
também faz parte da sua diretoria.
• Quais as atribuições principais do Coordenador Regional do Departamento de Casais?
Os coordenadores regionais desenvolverão o trabalho em conjunto e sob a responsabilidade dos
respectivos presidentes das Federações. Caminharão juntos, lado a lado, em total harmonia, com
o objetivo comum de iluminar lares. Esses coordenadores poderão formar uma Coordenadoria
regional (com integrantes dessas duas organizações) e receberão orientações dos
coordenadores nacionais do Departamento (e conjuntamente dos presidentes das Federações).
• Como o Coordenador de Núcleo ou Associação Local está inserido na Organização?
Os coordenadores locais realizarão esse trabalho nos Núcleos e Associações Locais e estarão
subordinados ao presidente da Associação Local e também receberão orientações dos
respectivos coordenadores regionais.
• Como funciona o caixa das reuniões para Casais?
O caixa para a realização das reuniões para Casais é fornecido pelas organizações Fraternidade
e Pomba Branca ao qual o departamento é subordinado. No caso de reuniões em Associação
Local, as Associações Locais da Fraternidade e Pomba Branca proveem os recursos necessários
para a realização das reuniões e, no caso de atividades em nível regional, o caixa, ou o suporte
para alavancar os recursos necessários é fornecido pelas Federações Fraternidade e Pomba
Branca. Os resultados financeiros das reuniões, é retornado para as Associações Locais/Núcleos
e Federações.
• Qual a orientação a respeito da frequência das reuniões para Casais?
O ideal é que sejam realizadas reuniões mensais do Departamento, para que haja um
aprendizado (e uma renovação) permanente para os casais.
• Quais os tipos e onde podem ser realizadas as reuniões para Casais?
Tipos de Reuniões: Reuniões Mensais, Jantares, Encontros, Conferências e Seminários
Locais: Residências, Hotéis, Restaurantes, Associações Locais, Núcleos, Regionais, Academias de
Treinamento Espiritual
• A reunião para Casais é uma reunião comum com temas voltados para Casais?
Não. As reuniões para casais possuem uma programação específica. O tema, as dinâmicas, o
relato e as orações devem estar relacionados com a vida conjugal. É fundamental também que
se estabeleçam momentos na programação para que os casais exteriorizem (expressem) o amor.
Isso pode ocorrer por meio de dinâmicas e práticas.
• Podemos utilizar qualquer assunto na definição de um tema para as reuniões?
Os temas devem ser relacionados à vida conjugal e aplicáveis para ambos cônjuges. Procure
escolher um tema que motive a participação e envolva os casais no sentido de manifestar a união
e a harmonia no casamento.
• É necessário que haja dinâmica em todas as reuniões?
Sim. As dinâmicas são ricas oportunidades para os casais expressarem o seu Amor,
descontraírem e, principalmente, de aprendizado.

• Além da programação específica, existe alguma particularidade das reuniões?
Orientamos para que nas reuniões se crie um clima de amor, com uma decoração temática
(corações, flores, frases de amor), com uma música instrumental romântica (tocada na recepção
dos casais e/ou ao final da reunião, no momento da confraternização). É importante também
que se favoreça um clima de informalidade, para que os casais se sintam à vontade para
perguntar e tirar suas dúvidas.
Outra dica interessante é dispor as cadeiras em pares (uma colada na outra), para que o casal
possa ficar ainda mais próximo (juntinho), e manter um espaço em relação ao casal do lado,
para se respeitar a conversa ao “pé do ouvido”.
• O orientador das reuniões para Casais precisa ser casado?
Não. O Preletor ou o Líder da Iluminação (independentemente de ser solteiro ou casado), deve,
porém, ser orientado para conhecer previamente os objetivos do Departamento e também para
que utilize os livros da Seicho-No-Ie direcionados para a vida conjugal. É recomendável passar o
tema e o livro com bastante antecedência e destacar também ao orientador que o foco da
reunião é o casal, e, caso seja possível, entregar-lhe, previamente, uma cópia do manual do
Departamento de Casais.
• A reunião para Casais deve ter obrigatoriamente um espaço reservado para crianças?
Essas reuniões em paralelo são interessantes, em especial para os casais que não tenham com
quem deixar os filhos. Contudo, para que essas reuniões em paralelo possam acontecer, o Núcleo
deve dispor de um espaço adequado e de uma equipe treinada para conduzir essas atividades.
As atividades paralelas para os filhos dos casais possibilitam que eles desfrutem de um momento
único, à sós, e revivam a sua unidade original, expressando o amor um para o outro.

Caso tenham outras dúvidas, sugerimos que consultem o Manual do Departamento de Casais,
ou nossos Informativos periódicos e, caso, ainda assim não encontrem a resposta para algum
questionamento, colocamo-nos à disposição através do email casais.sni@gmail.com, que é um
canal direto com a gente. Teremos enorme prazer em ajudá-los.

Um beijo no Coração,

Henrique Rochetti
Coordenador Nacional do
Departamento pela Fraternidade

Alexandra Carolino Terceiro
Coordenadora Nacional do
Departamento pela Pomba Branca

