
LEITURA DA SUTRA SAGRADA ÀS ALMAS DOS ANTEPASSADOS

Este é o roteiro da leitura da Sutra Sagrada para os iniciantes da Seicho-No-Ie 
que desejam manifestar o sentimento de gratidão às almas dos antepassados.
Instruções

Em local adequado, limpo e bem iluminado, diariamente dedicar a leitura da 
Sutra Sagrada, chamando os antepassados com sentimento de gratidão.

Procure determinar o horário da leitura, pois as atividades do mundo espiri-
tual são intensas e nem sempre os espíritos podem abandoná-las para prestar 
atenção à leitura se for feita em horário aleatório. O horário deve ser marcado de 
acordo com sua conveniência.

É importante explicar, conforme consta no roteiro a seguir, o signifi cado da Su-
tra Sagrada, para evitar que os espíritos sintam aversão à Sutra Sagrada pensando 
tratar-se de uma religião estranha.
Benefícios da leitura da Sutra Sagrada

a) Fortalecer o seu espírito;
b) Purifi car o espírito;
c) Com as ondas emitidas pela leitura, os antepassados conscientizam a Ver-

dade Homem Filho de Deus, libertando-se de todos os sofrimentos e alcan-
çam a iluminação; e

d) Fortalecer a capacidade protetora dos antepassados para conduzir os des-
cendentes a caminhos seguros, orientando e protegendo, assegurando o 
bem estar e a prosperidade dos familiares.

Sequência da oração
1 – CANTO EVOCATIVO DE DEUS

Encontra-se no início do livreto Shinsokan e Outras Orações.
2 – CHAMAR OS ANTEPASSADOS COM SENTIMENTO DE GRATIDÃO

“Obrigado antepassados da família tal e família tal (sobrenome do pai e da 
mãe e, sendo casado(a) acrescentar os sobrenomes do sogro e da sogra) pelos 
inúmeros benefícios materiais e espirituais que nos têm proporcionado. Acei-
tem em sinal de gratidão as palavras da Verdade que passaremos a ler.”

3 – EXPLICAÇÃO DO SIGNIFICADO DA SUTRA SAGRADA
“Esta Sutra Sagrada traz com clareza, em linguagem atual, a Verdade contida 
em sua religião.........(citar o nome da religião praticada pelos falecidos). Faze-
mos votos de que, ouvindo estas palavras, assimilem a Verdade e alcancem 
plenamente a liberdade e a iluminação”.

4 – LEITURA DA SUTRA SAGRADA CHUVA DE NÉCTAR DA VERDADE
5 – DESPEDIDA

Terminei(namos) a leitura, muito obrigado. Amanhã a tal hora, voltarei(mos) a 
oferecer a leitura desta Sutra Sagrada”.

6 – CANTO DA GRANDE HARMONIA
Encontra-se no início do livreto Shinsokan e Outras Orações
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ORAÇÃO DE GRATIDÃO AOS ANTEPASSADOS

Este é o roteiro da oração aos antepassados para os praticantes da Seicho-
-No-Ie que desejam realizar, diariamente a oração em seu lar.

Preparativos
– Preparar altar simples (com arroz, água e sal) ou altar completo (com arroz, 

água, sal, legumes e verduras, frutas e doces), como preferir. A água deve ser 
trocada diariamente.

– Colocar fl ores (se tiver do próprio jardim da casa, melhor).
– Tabuleta memorial (caso a pessoa o tenha).
– Acender vela e incenso.

Sequência da oração
Durante toda a sequência deve-se permanecer voltado para o altar.

1 – CANTO EVOCATIVO DE DEUS
2 – EVOCAÇÃO
 “Ó almas dos antepassados da família.....” (sobrenome do pai e da mãe e, sendo 

casado(a) acrescentar os sobrenomes do sogro e da sogra).
 “Ó alma de ...........” (chamar os nomes das pessoas que estão inscritas na tabu-

leta memorial, caso a possua, ou registro espiritual)
3 – PALAVRAS DA ORAÇÃO
 “Neste momento, vamos dedicar a leitura da Sutra Sagrada .................. De acordo 

com os méritos dessa Sutra Sagrada, elevem-se a níveis cada vez mais altos do 
mundo espiritual e enviem vibrações de proteção aos seus descendentes.

4 – LEITURA DA SUTRA SAGRADA
Antes da leitura da Sutra Sagrada, pode ser feita a leitura da Sutra Sagrada
Louvor aos Apóstolos da Missão Sagrada ou Revelações Divinas do “Acendedor 
dos Sete Candeeiros”.
Pode variar lendo a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, Palavras do 
Anjo, ou Contínua Chuva de Néctar da Verdade.

5 – PALAVRAS DE AGRADECIMENTO
 “E assim, terminamos a leitura da Sutra Sagrada...................................... Amanhã, a 

partir das .......horas, voltaremos a lhes dedicar a leitura da Sutra Sagrada. (Se 
for deixar de fazer por alguns dias, devido a algum impedimento, informar a 
data ou o dia da semana em que voltarão a dedicar a oração).

 “Agradecemos do fundo do coração a todos os antepassados, que do mundo 
espiritual estão sempre nos orientando e protegendo. Muito obrigado, muito 
obrigado.”

6 – CANTO DA GRANDE HARMONIA
 Obs.: no caso de a família possuir a tabuleta memorial devidamente vinculada, 

é dispensável a evocação das almas, podendo ser suprimido o item 2 deste 
roteiro.
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