
 

 

Orientações para aquisição dos convites virtuais 

Alegre-se, o caminho à sua frente é só Luz: 

 

O Seminário da Luz Virtual espera por você no dia 21 

de novembro de 2021 às 14h30.  

Para fazer a sua inscrição e adquirir o seu convite, acesse 

a página: https://eventos.sni.org.br/ 

Participou da Convenção Nacional da Seicho-No-Ie (em 

idioma japonês) 

1) Clique na opção login (botão azul) localizado no início 

da tela e insira o mesmo login e senha utilizada para 

adquirir o convite da Convenção Nacional.  

2) Após inserir o login e a senha você será direcionado 

para a página de pagamento. Escolha a forma de 

pagamento e insira as informações solicitadas.  

OBS.: O prazo para compensação de pagamento 

por boleto bancário é de 3 (três) dias.  

3) Você receberá e-mail com a notificação de 

pagamento. 

4) Você receberá e-mail com as instruções de acesso ao 

evento. 

 

Não participou da Convenção Nacional (em idioma 

japonês)? 

1) Clique no banner do Seminário da Luz ou na opção 

convites, em seguida clique na opção continuar e 

insira seus dados pessoais. 

OBS.: Antes de clicar na opção continuar verifique 

se o e-mail foi digitado corretamente.  

 

https://eventos.sni.org.br/


 

2) Escolha a forma de pagamento e insira as 

informações solicitadas 

 OBS.: O prazo para compensação de pagamento 

por boleto bancário é de 3 (três) dias.  

 

3) Você receberá e-mail com a notificação de 

pagamento. 

 

4) Você receberá e-mail com as instruções de acesso ao 

evento. 

 

Não recebeu o e-mail de notificação de pagamento ou 

com as instruções de acesso. O que fazer?  

1) Verifique a caixa de SPAM, lixo eletrônico ou e-mail 

promocional.  

 

2) Procure o e-mail pelo remetente convites@sni.app.br 

 

3) Se não localizar, envie mensagem para o Whatsapp 

(11) 5014-2204 com as seguintes informações: nome 

completo e e-mail. 

 

Como acessar a plataforma do evento?  

Todos os inscritos receberão as instruções de acesso por 

e-mail. É necessário cadastrar uma senha.  

Com a senha cadastrada, é possível acessar a página do 

Seminário da Luz Virtual também pelo link: 

https://seminariodaluz.live.sni.org.br informando o login (e-

mail) e senha. 

mailto:convites@sni.app.br


 

IMPORTANTE: Anote o seu login (e-mail) e senha em 

algum lugar fácil, pois você precisara destas 

informações para o dia do evento. 

 

Esqueceu a senha?  

Clique na opção “esqueci a senha”, abrirá uma tela para 

inserir seu e-mail, você receberá um código por e-mail, 

insira o código na tela, na sequência abrirá a tela para 

inserir esse código.  

Canais de suporte: 

E-mail: seminariodaluz@sni.org.br e WhatsApp: (11) 5014-

2204  

Nota: Pedimos que concentrem neste canal todos os 

contatos, a partir de agora, referente às inscrições. 

 

Muito obrigado! 

SEICHO-NO-IE DO BRASIL 

Departamento de Coordenação dos Seminários da Luz 


