
2o Semestre 2012 » CCSP » 1

Í
N
D
I
C
E

¤

¤

MENSAGENS E POEMAS

PLANO DE ATIVIDADES

DIRETRIZES DA CCSP PARA 2012

Presidente Ikeda

2  “Esperança é o tesouro da vida”

9  Plano de Atividades da BSGI rumo a 2030

32 Adequações e Diretrizes da CCSP para 2012

21 Plano de Atividades DF 2012

26 Plano de Atividades DFJ 2012

6 “Monarcas da vitória, vençam radiantemente em tudo!” 

12  Plano de Atividades DEB 2012

14 Plano de Realização do Exame de Budismo 2012

48 Criação de Valores Humanos (Eduardo Taguchi)

50 Departamento de Kofu

52 Plano de Adesão ao Palácio Memorial

23 Plano de Atividades DJ 2012

29 Plano de Atividades DE 2012

30 Plano Coordenadoria Educacional 2012

31 Plano Coordenadoria Cultural 2012

4 “Coragem, a força para a vitória”

11 Plano de Atividades da BSGI para 2012

36 Programa de Atividades 2o Semestre 2012

18 BSGI: Movimento Nacional de Divulgação dos Impressos

22  Plano de Atividades Zenshin 2012

28 Plano de Atividades DUNI 2012

7  “A BSGI é minha vida” (Convenção de Manaus)

20  Plano de Atividades DS 2012

24 Plano de Atividades DMJ 2012

C O O R D E N A D O R I A  D A  C I D A D E  S Ã O  P A U L O



2 » CCSP » 2o Semestre 2012

POEMA

Esperança, tesouro da vida
Esperança,
tesouro da vida.

Quem tem esperança
é feliz.
 
Uma pessoa pode ter
toda riqueza, poder e fama
do mundo,
mas se perder a esperança,
vacilará e tropeçará
sem falta.
 
O antigo orador romano
Cícero escreveu:
“Nossa cidade é construída 
com esperança
e não com dinheiro;
se a esperança é abandonada,
todo o resto se acumula
apenas para ser perdido 
mais tarde.”1

 
O arrogante
que ridiculariza quem 
tem esperança
invariavelmente cai na derrota,
com nada além de 
arrependimento.
 
Em hipótese alguma
devemos destruir
nossa vida.
Vida que brilha com o juramento
da esperança!

 A esperança é uma joia.
Joia que inspira e eleva o espírito.
Tenha esperança sempre,
e nunca estará em um 
beco sem saída.
 
Se há esperança,
a vitória é sempre certa 
e os sorrisos se espalham.
 
Palavras da
admirável Wangari Maathai,
ativista ambiental queniana
e amiga que minha esposa e eu 
jamais nos esqueceremos:
“A esperança é como uma flor
que floresce
sem se importar
com as circunstâncias ou
com quem a está observando.
Ela sempre dá o seu melhor.
Nós podemos ser assim também.”2

 
A esperança é uma flor,
que floresce no esforço,
floresce na perseverança.
A esperança é a recompensa 
nobre e visível 
daqueles que cultivam em 
si a virtude invisível.
 
Quem vive
transbordante de esperança
nunca está cansado
ou apático.

A vida expansiva e 
benevolente dá esperança
aos que sofrem,
é fonte de crescimento.
Uma vida assim é fonte de
plena realização,
aprendizado,
criatividade,
e solidariedade.
O grande autor espanhol
Miguel de Cervantes escreveu:
“Assim como a luz brilha
ainda mais radiantemente 
na escuridão,
a esperança é ainda mais firme 
em meio a provações.”3

 
A esperança é a marca 
registrada
da coragem absoluta.
Vida é batalha,
o nosso desafio é viver
com otimismo e força,
ano após ano.
 
Inazo Nitobe,
grande educador 
nascido em Tohoku,
amigo do primeiro 
presidente da Soka Gakkai,
Tsunessaburo Makiguti,
declarou que a esperança 
pode ser encontrada 
até mesmo
na mais profunda escuridão.4
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Essa esperança, disse ele,
é “visível apenas aos olhos da
fé e da coragem.”5

 
Mesmo quando estava 
preso por suas crenças,
o presidente Makiguti 
serenamente escreveu:
“Dependendo do estado de 
espírito, até mesmo o inferno 
pode ser agradável.”6

 
Jossei Toda, em gratidão 
ao seu mestre
martirizado na prisão,
disse mais tarde:
“Em sua vasta benevolência 
sem limites,
o senhor me permitiu 
acompanhá-lo 
mesmo para a prisão.”7

 
Como terceiro presidente 
da Soka Gakkai,
eu andava com firmeza,
profunda e solenemente 
pelo caminho da dedicação 
altruísta da unicidade de 
mestre e discípulo.
 
Eu dedico minha vida
à realização de todos os
sonhos do meu mestre.
Meu coração está 
claro e luminoso,
sem uma nuvem sequer
de arrependimento.
 
Tal como Nitiren 
Daishonin escreve:
“O sol quebra
a escuridão profunda.”8

A fé corajosa é
o sol da esperança sem limites.
 
Mestre e discípulo
comprometidos com 
a nobre causa 
se levantaram acima de tudo,
das tormentas e adversidades;
e o brilho sem igual de sua vida 
brilhará eternamente.
Infinita esperança!
A Lei Mística é a fonte.
Um estado de vida sem limites!
A fé e a prática são a chave.
 
No Sutra de Lótus,
encontramos estas palavras
verdadeiramente generosas:
“Pedimos que o mérito 
que obtivemos. . .
possa ser repartido com todos,
de modo que nós e 
outros seres vivos
juntos possamos alcançar
o caminho do Buda.”9

Kossen-rufu é
a suprema e extraordinária 
esperança para elevar
toda a humanidade
a um vasto estado de vida
de paz e felicidade.
 
Oh! Esperança! Esperança! 
Esperança! A esperança é o 
maior tesouro da vida.
 
Começa um novo ano,
um novo dia.
Você, cheio de radiante 
esperança, faça raiar 
no seu coração
o sol do tempo sem início.

Vamos avançar com ousadia
mesmo diante da mais 
profunda crise
destes tempos conturbados.
Sejamos os primeiros a criar
uma nova esperança!
 
Vamos avançar rumo ao triunfo.
Vamos transmitir a esperança
da vitória absoluta,
para cada pessoa, uma após outra!
 
O escritor e ativista francês
Romain Rolland disse:
“A última esperança 
dos nossos tempos
reside na juventude.”10

 
Declaro em voz alta para 
que todos ouçam:
“A maior esperança do futuro
encontra-se na juventude Soka”.
 
Meus jovens amigos,
jamais sejam derrotados!
 
Não importam as provações.
Não importam as dificuldades.
Não deixem apagar a luz 
dourada da esperança!
 
Oh! Meus amigos,
meus amados amigos
em quem confio de todo 
o meu coração,
vivam sua existência
com transbordante esperança!
Sejam vitoriosos sem falta!
 
Daisaku Ikeda
No meu 84º aniversário,
2 de janeiro de 2012
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Coragem, a força para a vitória

Nós, da família Soka, com a união dos 
companheiros de todo o Japão e dos 
192 países e territórios do mundo, 

em um só corpo, pudemos iniciar o novo ano com 
todo o entusiasmo e repleto de esperança.

Agradeço sinceramente pelos esforços e neste 
ano, também, conto com todos.

Em especial, agradeço profundamente aos líde-
res do exterior que vieram ao Japão em uma época 
do mais intenso frio, logo no início do ano.

No local das tragédias de Tohoku (nordeste 
japonês), também, os nossos honrosos compa-
nheiros estão lutando arduamente, em meio a um 
rigoroso inverno.

O grande homem, Dr. Inazo Nitobe, filho de 
Tohoku e amigo do professor Tsunessaburo Maki-
guti, afirmou: “Deve-se receber o novo ano com 
coragem e determinação renovadas.”

O budismo é sempre presente e futuro. É a 
grandiosa filosofia da esperança que possibilita 
o avanço corajoso e imponente (yumyo shojin), a 
partir do momento presente rumo ao futuro, de 
hoje para amanhã.

Aos companheiros 
sucessores!
Há alguns dias, dediquei aos senhores, respei-

táveis companheiros, o poema Esperança, o te-
souro da vida. Hoje, quero lhes declarar: Coragem, 
a força para a vitória. 

Coragem para se tornar feliz; coragem para ven-
cer e superar as provações; coragem para servir às 
pessoas; coragem para agir pela paz e justiça.

Como afirmavam os ancestrais, “onde há co-

ragem, há esperança”; quanto maiores as adver-
sidades, deve-se enfrentá-las com mais coragem, 
superá-las com audácia e ultrapassá-las com 
vitória. E, assim, vamos proporcionar uma infin-
dável esperança aos amigos sucessores. Essa é a 
finalidade última de uma existência vivida com 
base na missão.

O espírito do Budismo Nitiren é a coragem, tal 
como sua clara afirmação manifestada na frase “... 
os discípulos de Nitiren não poderão realizar nada 
se forem covardes” (END, v.IV, p.246). 

Em meio à grande perseguição do exílio a Sado, 
de situação de vida ou morte, Daishonin afirmou 
solenemente: “... aqueles que possuem o coração 
de um rei leão com certeza atingirão o estado de 
Buda...” (END, v.5, p.17). “Coração de um rei leão” é 
o espírito de não temer mesmo que surjam pode-
rosos inimigos em multidão. É jamais ser derrota-
do mesmo que se levantem grandes adversidades, 
como montanhas após montanhas. Essa coragem 
última e invencível é o “coração de um rei leão”.

A pessoa que lutar determinadamente, junto 

MENSAGEM 55a REUNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES EM 7 DE JANEIRO DE 2012

VIGOR. Foto do presidente da SGI, Daisaku Ikeda em dezembro de 2006.
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com o mestre, extraindo essa coragem, exatamen-
te no momento crucial diante dos sofrimentos e 
dificuldades, é que se torna um buda. A coragem 
possibilita romper a escuridão inata em seu cora-
ção e abrir o estado de buda na própria vida e na 
de outras pessoas. 

Movimente até mesmo o universo!
Mark Twain, autor norte-americano de As 

aventuras de Tom Sawyer, estudada pelas moças 
do Kayo-kai em torno do segundo presidente Jos-
sei Toda, afirmou: “Quão numerosas as pessoas 
que desconhecem a sua própria capacidade! No 
ser humano está oculta uma força capaz de movi-
mentar o universo”.

A chave para libertar esta capacidade do tama-
nho do grande universo, oculta na vida do ser hu-
mano, é a coragem e, o seu clímax é a prática da fé.

Toda Sensei concluiu: “Essencialmente, a prática 
da fé corresponde a determinar em seu coração que 
irá vencer infalivelmente, aconteça o que acontecer.”

Pessoas anônimas do povo, sem coroas, que se le-
vantaram nesta prática budista com coragem, luta-
ram sem se intimidar perante insultos, opressões ou 
quaisquer tipos de intrigas. É por isso que foi possível 
edificar a grande solidariedade Soka, de paz, cultura 
e educação, o verdadeiro pilar do mundo.

Em um incentivo dedicado à corajosa discípula 
Senniti-ama, consta: “Quando o rei leão vê os seus 
filhotes serem atacados por outras feras ou aves 
de rapina, ele ruge; os cem filhotes, então, sentir-

-se-ão encorajados, e as cabeças daqueles outros 
animais e aves de rapina serão partidas em sete 
pedaços” (END, v. VI, p. 98).

Correspondendo ao brado do Mestre, que é 
o rei leão, os discípulos também devem avançar 
vigorosamente pelo Kossen-rufu com o corajoso 
Daimoku da prática para si e para outros. E, assim, 
deve derrotar as maldades, aumentar o número de 
companheiros da justiça e ampliar o batalhão de 
discípulos invencíveis. Aqui está a grande estrada 
da vitória de mestre e discípulo Soka a prosperar 
eternamente.

Como consta na canção do heroico Miraibu, de-
sejamos prosseguir sempre, com toda a força, avan-
çando continuamente com um passo de coragem.

O mundo atual aguarda, com expectativa a 
entrada em cena dos jovens Soka de capacidade 
que possam romper barreiras. Hoje, parabenizo os 
novos companheiros que acabam de alcançar a 
maioridade.

Meus jovens que emergiram da terra! Neste 
ano também, com a união férrea de Itai Doshin, 
vamos conduzir uma alegre e radiante existência, 
vencendo em todas as batalhas.

Concluo a minha mensagem dedicando-lhes 
estes versos:

O grandioso
Caminho do leão

De coragem e esperança
Vamos juntos nos esforçar com 

entusiasmo e vencer!

Oro para que haja vitórias aos 
meus amigos!

Que haja felicidade aos 
nossos companheiros!

Dr. Daisaku Ikeda, 
presidente da SGI

“A coragem rompe a 
escuridão  inata em seu 

coração e abre o estado de  
buda na própria vida e na 

de outras pessoas.”
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“Monarcas da vitória,
VENÇAM radiantemente em tudo
“Solicito que, daqui para a frente os senhores abram um 
majestoso caminho da vitória por todo o Brasil a partir do bloco”

IV, pág. 91), estendam ampla e plenamente as raízes na 
jornada da vida e na respectiva organização a fim de 
desbravar, de forma magnífica, a paz e a prosperidade 
para as gerações futuras.

Neste momento é chegado o importantíssimo 
“tempo” da arrancada rumo ao futuro do Kossen-rufu. 
Solicito que, daqui para a frente os senhores abram um 
majestoso caminho da vitória por todo o Brasil a par-
tir do bloco que assumiram como missão de sua vida e 
da comunidade com a qual possuem profunda relação 
cármica, incentivando e desenvolvendo ainda mais os 
valores humanos, que são a nova esperança.

Minha esposa e eu continuaremos a orar juntos 
para todo o sempre pela saúde e felicidade dos senhores 
e também pela prosperidade da família de cada um.

Meus verdadeiros discípulos do Brasil, vençam 
radiantemente em tudo!

Que todos consagrem a vida como “Monarcas da 
Vitória”!

Viva! Viva! Chegou o glorioso 
cinquentenário do Kossen-rufu do Brasil! 

É pique! É pique!
Em outubro de 2010, 

Daisaku Ikeda 
Presidente da Soka Gakkai Internacional

MENSAGEM

Meus preciosos e estimados companheiros da 
BSGI! Sinceros e efusivos parabéns pela realização alti-
va e transbordante de entusiasmo do “Encontro da Vi-
tória dos Monarcas”, que coroa com estrondosa vitória 
o cinquentenário da BSGI e os 80 anos de fundação da 
Soka Gakkai!

Que admirável avanço os senhores conquistaram 
ao longo destes cinquenta anos! Muito, muito obrigado! 
O meu incontido desejo como o de minha esposa é de 
voarmos até os senhores para congratularmo-nos juntos.

Quão louvável e sublime é a existência dos senho-
res! Nitiren Daishonin afirma: “Na cerimônia citada no 
capítulo ‘Surgimento da Torre de Tesouro’, reuniram-se o 
Buda Muitos Tesouros, o Buda Sakyamuni, os budas das 
dez direções e todos os bodhisattvas. Quando pondero 
onde se encontra a Torre de Tesouro neste momento, 
vejo-a no peito de Nitinyo, no lótus de oito pétalas con-
tido no seu coração.” (As Escrituras de Nitiren Daishonin, 
vol. VI, pág. 85.)

Os senhores, membros da BSGI, são a suprema 
entidade da Lei de Myoho-rengue, que incorpora tanto a 
sabedoria como a força e a boa sorte de todos os budas 
e bodhisattvas do universo. Portanto, não há como se 
tornarem infelizes.

Peço aos meus amados companheiros da BSGI 
que, em perfeito acordo com a frase “Quanto mais pro-
fundas as raízes, mais fecundos os galhos” (Ibidem, vol. 
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‘’A BSGI é MINHA vida!’’

ma, lutou incansavelmente, mesmo em dias de chuva ou 
ventos bravios.

E hoje, a minha BSGI, liderada pelo presidente 
Júlio Kosaka, concretizou todos os Blocos Monarcas, e 
comprovou um extraordinário crescimento que a tornou 
literalmente digna do título de Monarca do Mundo! 
Muito, muito obrigado! Neste momento, quero uma vez 
mais bradar: “A BSGI é minha vida!”

Em especial, nunca, jamais me esquecerei de 
cada companheira, admirável e heróica, da minha Divi-
são Feminina!

Nitiren Daishonin afirmou: “O Nam-myoho-ren-
gue-kyo é como o rugido do leão.” Graças à contínua e 
fervorosa recitação do Daimoku das senhoras, a época 
foi transformada, e as exuberantes flores da confiança 
exalam sua magnífica fragrância e envolvem toda a so-
ciedade brasileira. Da mesma forma, todas as forças dos 
obstáculos e das maldades foram vencidas uma por uma. 

“Muito mais Daimoku!” — essa frase brilha hoje como 
lema das organizações Soka do mundo inteiro. Minha alegria 
insuperável é observar que as jovens do Kayokai da Divisão 
Feminina de Jovens estão trilhando por esse mesmo caminho 
desbravado pelas veteranas com dinamismo e radiância.

MENSAGEM CONVENÇÃO COMEMORATIVA AO CINQUENTENÁRIO DA BSGI, MANAUS

Meus companheiros da BSGI, em quem deposito 
a mais absoluta confiança! Minhas mais efusivas feli-
citações pela magnificente realização deste encontro 
alusivo ao octogésimo aniversário de fundação da Soka 
Gakkai e ao Cinquentenário do Kossen-rufu do Brasil! 
Meus sinceros parabéns a todos!

Imaginando o semblante alegre e jovial dos se-
nhores — reunidos triunfantemente nesta terra de meus 
sonhos — minha esposa e eu acompanhamos com cari-
nho a realização desta atividade e enviamos uma grande 
salva de palmas das terras do Japão. 

Julho de 2001 — dias de intenso calor do verão 
japonês. Revivendo em minha mente os sorrisos conta-
giantes dos meus amados membros do Brasil, pensava 
profundamente no que fazer para transmitir um pouco 
mais de alegria e esperança aos senhores, e então decidi 
transferir para o papel tudo aquilo que estava em meu 
coração. Escrevi e reescrevi os versos por incontáveis 
vezes até que nasceu um longo poema: “Brasil, Seja 
Monarca do Mundo”! E imediatamente confiei-lhe ao Sr. 
Eduardo Taguchi, na época, presidente da BSGI.

Em resposta, cada um dos senhores fez de meu 
coração o seu próprio, e declamando dia após dia o poe-
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Hoje é o dia do descortinar da nova e verdadeira 
era do Kossen-rufu do Brasil! Visando o auspicioso cen-
tenário da Soka Gakkai, construam em meu lugar a Soka 
Gakkai da Força Jovem Brasileira!

A vocês, da Divisão dos Jovens, que são os leões 
sucessores e o sol da esperança, confio-lhes o futuro 
da BSGI!

Ao lado de minha esposa, estarei orando intensa-
mente todos os dias pela boa saúde e felicidade de cada 
um dos senhores.

Para finalizar, ofereço-lhes o verso da poetisa Cora 
Coralina: “Acredito nos jovens à procura de caminhos 
novos abrindo espaços largos na vida.”

Cuidem bem da sua saúde e tenham sempre ótima 
disposição! 

Viva! Viva! Viva, Brasil! Viva! Viva! Viva, BSGI! 
Que haja glória, vitória e 

felicidade a todos da BSGI!

Em 28 de novembro de 2010
Na Sede Central da Soka Gakkai

Daisaku e Kaneko Ikeda

MENSAGEM CONVENÇÃO COMEMORATIVA AO CINQUENTENÁRIO DA BSGI, MANAUS

Nos escritos sagrados consta: “O ouro não pode 
nem deve ser queimado pelo fogo, nem corroído ou leva-
do pela água, mas o ferro é vulnerável a ambos. Um sábio 
é como o ouro e um tolo como o ferro. O senhor é como 
o ouro puro porque abraça o ‘ouro’ do Sutra de Lótus.” (As 
Escrituras de Nitiren Daishonin, vol. 1, pág. 351.)

Não importa as provações da sociedade, jamais 
sejam derrotados! Independentemente de quais intem-
péries da vida, vençam a qualquer custo! Quanto mais 
bravias as tempestades, enfrentem com ainda maior 
determinação e alcem o grandioso voo com as asas da 
luta conjunta de mestre e discípulo! A prova irrefutável 
e imponente dessa atitude diamantina na prática da fé 
está na soberba história cinquentenária da minha BSGI!

Meu mestre, Jossei Toda, bradou resolutamente: 
“A vida de um covarde é infeliz. Ao contrário, felizes são 
aqueles que vivem até o fim com bravura. A pessoa de 
coragem é a maior vitoriosa”.

A coragem pulsa na sinceridade. A coragem vibra 
na paixão. A coragem brilha na dedicação. Por favor, 
peço-lhes que sejam, para sempre, pessoas de coragem 
que desbravam uma vida de vitórias por meio da espada 
da convicção e da sinceridade.
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PLANO DE ATIVIDADES

Plano da BSGI rumo a 2030
1) FUNDAMENTO

“Que o Brasil seja daqui para frente também o supremo modelo para toda a Soka Gakkai”

O presidente Ikeda sempre delineia clara e sabiamente o futuro da organização e mesmo o distante ano de 2030, 
Centenário da Soka Gakkai, está solidamente traçado pelo Mestre. Por isso a SGI jamais cessará seu impávido avanço. A BSGI, 
nesta mesma sintonia, veio sendo cuidada pessoalmente pelo Mestre desde a fundação: “A família Soka brasileira está 
sempre pulsando resplandecentemente no âmago da minha vida, porque o Brasil é o castelo de valores humanos que 
eu construí com as minhas próprias mãos e também por ser o castelo da relação direta da unicidade de mestre e 
discípulo.” (Daisaku Ikeda, BS, edição no1958, 4/10/2008.)

Motivada por incentivos sinceros e precisos ao longo de cinco décadas, nossa organização sempre se destaca pela 
atuação na vanguarda da SGI. “BSGI — Modelo do Kossen-rufu Mundial” e “BSGI – Monarca do Mundo”. Essas denomina-
ções, honrosamente recebidas são os pontos essenciais e eternos da nossa organização. 

Mesmo a enorme distância física do Japão jamais impediu a atuação pulsante e corajosa da BSGI. O desejo dos mem-
bros brasileiros é manter sempre o coração próximo ao coração do Mestre e viver plenamente a unicidade de mestre e discí-
pulo. O juramento Seigan dos brasileiros traduz-se em resultados concretos e expressivos com o desejo de corresponder as 
expectativas e em realizar os sonhos do Mestre. Por isso, ele afirma que “desde que a torre dourada da invencibilidade absoluta 
seja construída em algum local, mesmo que seja somente um, todos seguirão esse exemplo. Aqui no Japão, eu criei esse local 
em Kansai. E no mundo, erigi perfeitamente essa torre no Brasil. Por esta razão, tenho plena confiança de que o Kossen-rufu 
mundial está assegurado.” (BS, edição no 1958, 4/10/2008.)

E 2030, daqui 20 anos, será um momento raro e importante pois comemoraremos o centenário da Soka Gakkai, 70 anos 
de posse do presidente Ikeda, 55 anos da SGI e 70 anos da BSGI. Qual o papel da BSGI nesse cenário? O mestre afirma “que o 
Brasil seja daqui para frente também o supremo modelo para toda a Soka Gakkai. Meus preciosos companheiros do Brasil, que 
compartilham comigo a mesma missão e o mesmo espírito guerreiro, vençam infalivelmente, coroem a vida com glórias.” (BS, 
edição no 1958, 4/10/2008.)

A partir dessa profunda reflexão, a BSGI lança o plano de médio e longo prazo visando receber essa data com vitórias 
ainda mais expressivas: 

2) Principais Comemorações:
• 100º aniversário de fundação da Soka Gakkai;
• 70º aniversário de posse do presidente Ikeda;
• 55º aniversário de fundação da SGI;
• 70º aniversário de fundação da BSGI.

3) Diretrizes Fundamentais:
a) Edificar o eterno Castelo de Mestre e Discípulo Soka dos Três Mestres;
b) Promover a propagação da Lei Mística com intrépida coragem;
c) Edificar a BSGI, “Modelo do Kossen-rufu Mundial”.
d) Promover eternamente a criação dos valores humanos da Divisão dos Jovens, especialmente da Divisão dos Estudantes.

4) Objetivos numéricos:
	 •	300	mil	famílias	e	600	mil	membros;
   Anualmente:
    • Campanha de propagação 
   “Cada família faz um”, por ano, por cada família atuante;
   • Ampla divulgação, nos moldes do que ocorre com a concretização do Bloco Monarca.
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Plano da BSGI rumo a 2030

PLANO DE ATIVIDADES

  A cada ciclo de 5 anos:
   • Convenção da Vitória e partida para o próximo ciclo.

	 •	200	mil	membros	da	Divisão	dos	Jovens	(incluindo	Divisão	dos	Estudantes);
  • Movimento de aumento de membros
  • Movimento de expansão na vizinhança, bairro, etc.
  • Aprimoramento para Líderes
	 •	300	mil	assinantes	dos	impressos.
  • Campanha de “Cada membro ter o seu impresso”;
  • Incentivo a leitura individual.

5) Diretrizes de Atividades:
  • Campanha de Incentivo ao Estudo do Budismo com base nas explanações e orientações do presidente Ikeda   
  visando o desenvolvimento de Valores Humanos de forte e resoluta fé;
   • Aprimorar o Estudo do Budismo para Líderes, Explanadores e Membros;
   • Incentivo à leitura dos Goshos na íntegra;
   • Exame de Budismo;
   • Fortalecimento do estudo de budismo na Divisão dos Jovens, em especial entre os Universitários 
  • Solidificação da organização de base e fortalecimento dos líderes;
   • Promover a criação de Líderes capazes;
   • Líderes de Comunidade e acima – Atuar no respectivo Bloco no mínimo 1 vez p/mês;
   • Consolidar a estrutura dos Blocos Monarca

  • Instalação de novos Centros Culturais e Sedes Regionais; 
   • Elaborar plano em cada Coordenadoria.

6) Expansão da atuação da BSGI na contribuição para o bem-estar da sociedade:
  • Estabelecer e ampliar o número de Centro de Pesquisas Daisaku Ikeda nas Universidades;
  • Criar a Biblioteca Dr. Daisaku Ikeda no CCDI da BSGI;
  • Fundar o Instituto de Pesquisas Filosóficas  Daisaku Ikeda;
  • Solidificar e intensificar as atividades da:
   • Coordenadoria Educacional;
   • Coordenadoria Cultural;
   • Relações Públicas;
   • Exposições;
   • DUni e DE - Ações para divulgação dos princípios da SGI e do Budismo Nitiren em meio a    
   comunidade local (1 ou 2 vezes por ano):
    • Exposições; 
    • Feira Estudantil;
    • Palestras; 
    • Seminários, etc.
    • Impulsionar a Campanha de criação Simpatizantes/Admiradores nos Estados, Municípios,   
    Bairros, etc.  
    
    META: 10% DA POPULAÇÃO.



2o Semestre 2012 » CCSP » 11

1 - TEMA DA SGI: Ano da Expansão da Gakkai de Força Jovem

2 - TEMA DA BSGI: Dinâmico Avanço do Bloco Monarca de Força Jovem Brasileira

3 - DATAS SIGNIFICATIVAS:
a) 5o aniversário de inauguração do CCDI (28/4/2007)
b) 25o aniversário do poema “A Longa e Distante Correnteza do Amazonas” (21/2/1987)  
c) 55o aniversário da “Declaração pela Abolição das Armas Nucleares” (8/9/1957) 
d) 65o aniversário de conversão do presidente Ikeda (24/8/1947)
e) 790o aniversário natalício de Nitiren Daishonin (16/2/1222)
f) 730o aniversário de falecimento de Nitiren Daishonin (13/10/1282)

4 - DIRETRIZES FUNDAMENTAIS RUMO A 2030:
a) Edificar o eterno Castelo de Mestre e Discípulo Soka dos Três Mestres;
b) Promover a propagação da Lei Mística com intrépida coragem;
c) Edificar a BSGI, “Modelo do Kossen-rufu Mundial”;
d) Promover eternamente a criação dos valores humanos da Divisão dos Jovens, especialmente da Divisão dos Estu-
dantes.

5- DIRETRIZES DE ATIVIDADES PARA 2012:
5.1- RITMO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES: BIMESTRAL
5.2- ATIVIDADES FUNDAMENTAIS: CHAKUBUKU E ESTUDO DO BUDISMO

a) Fortalecimento da fé participando da atividade “Budismo na Vida Diária” – BVD;
b) Consolidação dos Blocos Monarca;

• Campanha de Chakubuku “Cada família faz mais um”
• Campanha de Visitas “Prezar cada pessoa”

• Além das visitas normais, promover o Movimento de Visitas – durante o mês todo, uma vez por semestre 
– em Fevereiro e Agosto.

c) Solidificação da organização de base através da criação de líderes capazes;
• Atividades de Estudo do Budismo
• Incentivos à leitura dos Goshos na íntegra

d) Criação de jovens e estudantes como valores humanos.
NOTA: Líderes dos níveis de Comunidade e acima: Atuar diretamente no apoio a essas diretrizes, focando o Bloco como 
local de sua atuação.

6 - PRINCIPAIS ATIVIDADES:
1) Reunião de Palestra: Jan/Mar/Mai/Jul/Set/Nov - Realizar por bloco/comunidade.
2) BVD: Fev/Abr/Jun/Ago/Out/Dez - Estabelecer no Periódico de Atividades, em um final de semana, de forma a favore-
cer a participação da DJ – Realizar por Bloco.
3) Visitas
4) Exame de Budismo: Setembro/2012 - Admissão, 2º Grau (aprovado para 2º grau há mais de dois anos) e Grau Médio.
5) Reunião Nacional de Líderes: Semestral, por RM/RE/Localidade, com a participação de todos os líderes de Bloco e 
acima e em conjunto com as Atividades Comemorativas das Divisões e dos Grupos Horizontais.
6) Academia de Valores Humanos da DJ de Força Jovem Brasileira: Semestral (Mar/Nov) por RM/RE/Área e Localidade.

PLANO DE ATIVIDADES

Plano da BSGI para 2012
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1.	Reunião	Geral	de	Estudo	para	todos	os	membros	do	Departamento	de	Estudo	(1º	Grau	e	acima)	e	
Líderes de Bloco e acima
  1.1. Realização quadrimestral, por RE/RM/Localidade (eventualmente em mais de uma sessão,   
  por exemplo, uma durante a semana e outra no final de semana): fevereiro, junho e outubro
  1.2. Reunião para Explanadores de RE/RM/Localidade na BSGI
  Obs.:	Realização,	uma	vez	por	quadrimestre	(janeiro,	maio	e	setembro).	
  1.3. Material de apoio para os explanadores de RE/RM/Localidade
  1.4. Matéria: Explanações do presidente Ikeda publicadas na revista Terceira Civilização
  1.5. Estudar a possibilidade de intercâmbio de explanadores no âmbito da coordenadoria ou   
  da subcoordenadoria

2. Estudo do Gosho por Bloco: Budismo na Vida Diária por Bloco, bimestral
  2.1. Público alvo: todos os membros do Bloco
  2.2. Estudar a possibilidade de definir o Dia do Budismo na Vida Diária por Bloco no periódico   
  de atividades
  2.3. Serão selecionadas, preferencialmente, frases da matéria da Reunião Geral de Estudo   
  (item anterior) do quadrimestre correspondente, publicando-as no Brasil Seikyo.
  2.4. Publicar na Extranet um breve vídeo com a explanação da matéria desenvolvida pelo DEB/  
  BSGI.
  2.5. Definir, bimestralmente, os explanadores da matéria para cada Bloco.
  Obs.: Os dirigentes de Comunidade e acima deverão participar no BVD dos respectivos Blocos,   
  explanando a matéria ou oferecendo apoio ao explanador.

3. Matéria para as reuniões de palestra, bimestral
  3.1. Matéria baseada no Gosho do BVD, publicada no Brasil Seikyo.
  3.2. Definir um explanador da matéria nas reuniões de palestra (por ex: dirigente de Comunidade  
  ou acima, do 2º Grau ou acima)

4. Exame de Budismo
  4.1. Realização em Setembro para Admissão, 2º Grau (aprovado para 2º grau há mais de dois anos)  
  e Grau Médio
  4.2. Definição de cronograma de realização para cada grau

5. Outros:
  5.1. Promoção da Campanha de Leitura do Gosho nas reuniões de dirigentes em todos os níveis da  
  organização.

PLANO DE ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE ESTUDO DO BUDISMO
IDÉIAS PRELIMINARES
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PLANO DE ATIVIDADESDEPARTAMENTO DE ESTUDO DO BUDISMO
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Plano de realização do
EXAME DE BUDISMO

A) REALIZAÇÃO
1) Realização: Os exames serão realizados em 

português e por escrito nos seguintes níveis:
 a) Exame de Admissão: Participam os membros 

que não têm grau de estudo do budismo;
 b) Exame de 2° Grau: Participam os membros que 

são atualmente do 2º Grau no estudo do budismo há mais 
de dois anos.

 c) Exame de Grau Médio: Participam os membros 
que são atualmente do Grau Médio no estudo do budismo.

2) Data: 30 de Setembro de 2012

3) Horário e duração dos exames em todo o terri-
tório	nacional	(não	haverá	exceções):

 a) Grau Médio: das 9:30 h às 11:30 h (120 minutos);
 b) 2° Grau: das 15:00 h às 16:30 h (90 minutos);
 c) Admissão: das 15:00 h às 16:00 h (60 minutos). 

4) Fuso horário: Os horários acima referem-se à 
hora local de todas as cidades do Brasil, independen-
temente da diferença de horário em relação a Brasília. 

5) Locais de realização: Cada RM/RE/Localida-
de	 deverá	 definir	 os	 respectivos	 Locais	 de	 Exame,	
em função da distância e da facilidade de acesso 
dos candidatos de cada organização, considerando-
-se porém, a disponibilidade de examinadores para o 
exame de cada grau:

 a) Grau Médio: dirigentes de Distrito e acima do 
Grau Superior ou acima

 b) 2º Grau: dirigentes de Distrito e acima do Grau 
Médio (preferencialmente, do Grau Superior) ou acima

 c) Admissão: dirigentes de Distrito e acima do 
Grau Médio ou acima

EXAME DE BUDISMO

 Obs.: Não há necessidade de realizar exames de 
todos os graus em todos os locais a serem definidos.

6) Inscrição dos candidatos: Será realizada ex-
clusivamente pela Extranet da BSGI, pelo próprio 
candidato, com o apoio dos respectivos dirigentes. 
Importante antecipar o procedimento não deixando 
para a última hora, principalmente para a noite an-
terior ao exame.

7) Regulamento completo: vide anexo

B) ESTUDO DAS MATÉRIAS DE EXAME
1) Relação das Matérias de Exame: vide anexo

2) Estudo das Matérias do Exame de Grau Médio:  
 a) Explanadores responsáveis: Dirigentes de Sub-

coordenadoria ou acima, do Grau Superior ou acima.
 Obs.: Poderá haver a participação dos Dirigentes de 

RM/RE/Localidade, do Grau Superior ou acima, não envolvi-
dos no estudo das matérias dos demais graus de Exame.

 b) Nível de realização das reuniões de estudo: por 
RM/RE/Localidade

 c) Reunião para explanadores: na BSGI, dia 12 de 
maio, das 9:00 às 12:30, em paralelo com o Curso para 
Explanadores de RM/RE/Localidade do BVD

3) ESTUDO DAS MATÉRIAS DO EXAME DE 2º 
GRAU:  

a) Explanadores responsáveis: em princípio, os mes-
mos explanadores de RM/RE/Localidade do BVD.

 b) Nível de realização das reuniões de estudo: por 
RM/RE/Localidade

 c) Reunião para explanadores: na BSGI, dia 12 de 
maio, das 9:00 às 12:30, conforme programa de ativida-
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Matérias do exame de Budismo — 2012
ADMISSÃOMATÉRIAS

Escritos de
Nitiren 

Daishonin

Os três tipos de tesouro e A seleção 
do tempo Trechos	do	BVD	(*)
Abertura dos Olhos 
Livro “Explanação da Abertura 
dos Olhos” (págs. 219  a 319)

Livro “A Sabedoria do Sutra de Lótus”, 
Vol. 1, Parte III, págs. 129 a 219

Sobre atingir o estado de Buda nesta existência
Livro “Explanação de Sobre atingir o estado 
de Buda nesta existência” (págs. 7 a 99)

Os três tipos de tesouro 
Revista TC edições 518 (Out/2011), 
519 (Nov/2011) e 520 (Dez/2011)

A seleção do tempo
Revista TC edições 521 (Jan/2012), 522 
(Fev/2012), 523 (Mar/2012), 524 (Abr/2012)

Teoria dos Dez Estados de Vida e Atingir 
a Iluminação na Presente Existência (*)

Estabelecimento do Ensino Correto para 
a Paz da Nação e Kossen-rufu (*)  

A	Vida	de	Nitiren	Daishonin		(*)

História	da	Soka	Gakkai	(*)

História	da	BSGI:	As	quatro	visitas	do	presidente	Ikeda	ao	Brasil	(*)

Movimento	Renascença	(*)

Fé, Prática e Estudo (*)

Sobre o Nam-myoho-rengue-kyo (*)

A seleção do tempo
Trechos do BVD (*)

Os três tipos de tesouro 
Trechos do BVD (*)

A Sabedoria do 
Sutra de Lótus

A SGI e o 
Kossen Rufu mundial

Princípios Básicos 
e Personagens 
do Budismo

(inclusive os citados 
nas demais maté-

rias de exame)

GRAU MÉDIO SEGUNDO GRAU

des do 1º semestre/2012
 Obs.: Pede-se às RM/RE/Localidades, um maior 

detalhamento do plano, visando o estudo de todas as ma-
térias do exame de 2º Grau.

4) Matérias para o Exame de Admissão:  
 a) Explanadores responsáveis: em princípio, os 

mesmos explanadores do BVD realizado por Bloco
 b) Nível de realização das reuniões de estudo: por 

Bloco
 c) Reunião para explanadores: na RM/RE/Locali-

dade, conforme respectivos calendários de atividades
 Obs.: Pede-se aos diversos níveis de organização, 

em especial o Distrito e Regional/Área, um maior detalha-
mento do plano, visando o estudo de todas as matérias do 
exame de Admissão.

C) CORREÇÃO DOS EXAMES – CCSP 1 A 5 DE 
OUTUBRO

1) Exame de Grau Médio:
 a) Realização por Subcoordenadoria: equipe for-

mada por dirigentes de Regional ou acima, do Grau Supe-
rior ou acima 

2) Exame de 2º Grau:
 a) Realização por RM/RE/Localidade por equipe 

formada por dirigentes de Distrito ou acima, do Grau Mé-
dio ou acima (preferencialmente, Grau Superior ou acima)

3) Exame de Admissão:
 a) Realização por RM/RE/Localidade por equipe 

formada por dirigentes de Distrito ou acima, do 2º Grau 
acima (preferencialmente, Grau Médio ou acima)

D) EXAME ORAL DE GRAU MÉDIO
1) Relação de Matérias: as mesmas do exame escrito

2) Data e Locais de realização: CCSP e CMSP – 1 e 2 de 
dezembro de 2012.

E) OUTrOS
1) Reunião para Examinadores Responsáveis de Locais 

de Exame: Solicita-se a cada coordenadoria que progra-
me no calendário de atividades, a Reunião de Explicações 
para os responsáveis dos locais de exame, em torno de 15 
dias antes da data do Exame. CCSP – Agendado para o dia 
6 de setembro de 2012.
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1) Realização: Os exames serão realizados em portu-
guês e por escrito nos seguintes níveis:

a) Exame de Admissão: Participam os membros 
que não têm grau de estudo do budismo;

b) Exame de 2° Grau: Participam os membros que 
são atualmente do 2º Grau no estudo do budismo há 
mais de dois anos.

c) Exame de Grau Médio: Participam os mem-
bros que são atualmente do Grau Médio no estudo 
do budismo.
Obs.: Caso o Grau de Estudo do Budismo não esteja 

corretamente cadastrado na Extranet da BSGI, a pessoa 
deverá solicitar a retificação aos líderes da RE/RM/Loca-
lidade, informando o seu código de membro e o ano de 
aprovação (mesmo que aproximado) para o Grau corres-
pondente. O Setor de Estatística da BSGI só aceitará o pe-
dido de retificação devidamente avalizado pelo respectivo 
dirigente da RE/RM/Localidade.

2) Data: 30 de Setembro de 2012 (a confirmar)

3) Horário e duração dos exames em todo o territó-
rio nacional (não haverá exceções):

a) Grau Médio: das 9:30 h às 11:30 h (120 mi-
nutos);

b) 2° Grau: das 15:00 h às 16:30 h (90 minutos);
c) Admissão: das 15:00 h às 16:00 h (60 minutos). 

4) Fuso horário: Os horários acima referem-se à hora 
local de todas as cidades do Brasil, independentemente da 
diferença de horário em relação a Brasília. 

5) Chegada ao local de exame: Os participan-
tes deverão comparecer ao local uma hora antes do 
início do respectivo exame para tomar seus lugares 
(numerados), receber as instruções dos examinadores 

Regulamento do EXAME:
e conferir os dados da Ficha de Exame (veja os itens 
11b e 11c abaixo). 

6) Atraso: Após o início de cada exame, o atraso per-
mitido será de no máximo quinze minutos e não haverá 
prorrogação na duração dos exames. Passado o tempo de 
tolerância, ninguém mais poderá participar dos exames, 
seja qual for o motivo do atraso. 

7) Permanência na sala de exame: Iniciado o exame, 
cada participante deverá permanecer no mínimo a meta-
de do tempo da duração de cada exame:

a) Grau Médio, até 10:30 h (60 minutos).
b) 2° Grau, até 15:45 h (45 minutos) e Admissão, até 

15:30 h (30 minutos).
Após esse tempo, os participantes poderão retirar-se 

da sala em silêncio.

8) Participação nos exames: Poderão se inscrever 
e participar os membros das Divisões Sênior, Feminina, 
Masculina de Jovens e Feminina de Jovens, de acordo com 
os critérios a seguir:

a) Ser membro oficial da BSGI, convertido até o dia 
do exame;

b) Ser participante das reuniões de palestra, de es-
tudo do budismo e demais atividades;

c) Ser membro assinante do Brasil Seikyo ou da 
Terceira Civilização (o assinante poderá ser alguém 
da família);

d) No caso de membros da DMJ ou da DFJ, ter 
no mínimo 14 anos completos até 31 de Dezembro 
de 2012;

e) Os simpatizantes (pessoas não convertidas ofi-
cialmente) não poderão participar do exame;

f) A participação será facultativa para membros 
com mais de 65 anos de idade.

EXAME DE BUDISMO
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9) Inscrição:
a) Todos os membros que se enquadram nos crité-

rios dos itens 1 e 8 acima deverão efetuar a sua inscrição 
através da Extranet da BSGI até 27 de agosto de 2012;

 As inscrições serão abertas na Extranet da BSGI a 
partir da 2ª quinzena de Março. Assim, pede-se efetuar as 
inscrições com a maior antecedência possível.

 Os candidatos que tiverem dificuldade de acesso à 
Extranet da BSGI deverão solicitar apoio aos seus dirigen-
tes com antecedência.

10) Aprovação: A lista de aprovados será divulgada 
através da Extranet da BSGI e afixada nas sedes regio-
nais de cada localidade, ou em um local de costumeira 
freqüência dos membros (essa lista não será publicada no 
Brasil Seikyo). Os aprovados serão apresentados em reu-
niões programadas na organização e receberão oportu-
namente o respectivo certificado:

a) Aprovados no Exame de Admissão: Certificado 
de 1° Grau;

b) Aprovados no Exame de 2° Grau: Certificado de 
Grau Médio;

c) Aprovados no Exame de Grau Médio: será reali-
zado o Exame Oral, cujas matérias, data e local de re-
alização serão divulgadas posteriormente. Os candi-
datos aprovados no Exame Oral de Grau Médio rece-
berão oportunamente o Certificado de Grau Superior.

11) Outras observações:
a) O exame deverá ser realizado pelos inscritos 

somente em data, hora e locais de exame oficial-
mente definidos. Não está autorizada a realização 
do exame em outros locais, mesmo que a pedido do 
candidato e seja qual for o motivo;

b) Em princípio, os candidatos inscritos farão 
o exame no Local definido para a sua organização 
onde receberão a respectiva Ficha de Exame conten-
do os seus dados pessoais e da organização a que 
pertence;

c) Os candidatos que estiverem viajando na data 
do exame poderão participar no local oficial mais 
próximo, devendo fazer contato prévio com os diri-
gentes dessa localidade. Nesse caso, recomenda-se 
que o candidato leve consigo a sua Ficha de Exame, 
retirando-a antecipadamente com os seus dirigentes 
da RE/RM/Localidade;

d) Os candidatos portadores de necessidades es-
peciais deverão solicitar antecipadamente aos seus 
dirigentes, a realização do exame eventualmente 
com a intermediação de algum examinador indicado 
para tal finalidade, respeitando-se, porém, o item (a) 
acima;

e)  Todos os candidatos deverão fazer a prova 
utilizando somente lápis e borracha (não utilizar ca-
neta de nenhum tipo para responder as questões).
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Slogan: “Impresso na mão e Sensei no coração”
Os impressos da BSGI são a conexão direta com o Ike-

da Sensei. Portanto, a unicidade de mestre e discípulo é 
fortalecida por meio da leitura dos impressos. Prezar cada 
pessoa também é dar a oportunidade de cada membro 
(das 5 divisões) ter o seu impresso. Então, visando forta-
lecer ainda mais a fé de cada um dos membros, vamos, no 
Ano da Expansão da SGI de Força Jovem: 

1. EXPANDIR a quantidade de leitores:
a. Utilizar os impressos em todos os momentos. A 

leitura dos impressos é um momento de diálogo com 
o Mestre. 

Utilizar sempre nas reuniões: orientações embasadas.
Nas visitas: orientar com base em orientações do 

Mestre.
Na família: ler e compartilhar na família.
b. Se todos nós da BSGI somos discípulos do Ike-

da Sensei, é natural e fundamental que todos tenham 
contato direto e constante com os impressos. 

c. Ao fazer visitas, verificar se o membro ou líder é 
assinante. Se não for, incentive-o para tornar-se um 
assinante e leitor.

2. EXPANDIR o índice de leitura:
d. Ser “amigo dos impressos”. Ler diariamente com 

espírito de procura de absorver cada palavra do Mestre.

BSGI: Movimento Nacional de 
Divulgação dos Impressos

e. Vamos ser exemplos de membros ou líderes que 
LEEM os impressos na íntegra.

3. Período: 2o semestre de 2012 com ênfase nos me-
ses de Julho e Agosto.

4. Meta: Concretização de 2 (dois) novos assinantes 
por Bloco ao longo do semestre.

5. Plano de apoio:
a. Os entregadores de impressos são funda-

mentais para uma luta vitoriosa de expansão 
dos impressos. Incentivar os entregadores e dar 
meios cada vez mais eficientes e eficazes para 
eles atuarem.

b. Apoio para o sucesso da campanha:

- Informativos incentivando e mostrando os re-
sultados.

- Campanhas pela EXTRANET: blogs, hotsites, rVe-
gistro de nº de assinantes por mês.

- Melhorar cada vez mais o sistema da extranet de 
controle. 

- Campanhas no Brasil Seikyo: anúncios que esti-
mulem a leitura.

- Reportagens no Brasil Seikyo.

IMPrESSO
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Tema: Dinâmico Avanço do Bloco Monarca de Força Jovem Brasileira
Lema: Pilar de Ouro que comprova e CONDUZ a família à felicidade
Diretriz: Na Unicidade Mestre e Discípulo, “VENÇA INFALIVELMENTE” com base nos seis itens essenciais  
como Pilar de Ouro:
1) Ter convicção absoluta no Gohonzon   4) Ter paixão em desenvolver seus companheiros
2) Ser capaz de superar as dificuldades  5) Ser uma pessoa humana e magnânima  
3) Conhecer as questões da sociedade   6) Ter senso de responsabilidade e de planejamento
 
OBJETIVOS	PARA	A	PROMOÇÃO	DO	DINÂMICO	AVANÇO	DO	BLOCO	MONARCA:
1. Consolidar:

a. 10 DS’s atuantes por Comunidade;
b. 70% de membros participantes no Kofu;
c. 70% de membros participantes na Reunião de Palestra;
d. 70% de membros assinantes dos impressos;
e.70% de membros participantes no BVD;
f. 70% de membros participantes no Exame de Budismo.

2. Criação de valores:
a. Aprimorar a Unicidade de Mestre e Discípulo e o Espírito da Gakkai por meio da leitura da NRH;
b. Intensificar as visitas familiares “Prezando cada pessoa”;
c. Aprimorar os líderes de Bloco da Divisão Sênior;
d. Comprometimento na criação de valores da DJ e no desenvolvimento de valores da DE.

OBJETIVOS	PARA	VITÓRIA	FAMILIAR	E	INDIVIDUAL	–	TUDO	COMEÇA	COMIGO!!:  
 1. Vitória Familiar com “Fé, Prática e Estudo”:

a. Sejam ricos na fé - criem, mantenham e aprimorem a harmonia familiar;
b. Concretizem infalivelmente o Chakubuku de sua família (Cada família faz mais um);
c. Aprimorem-se por meio de:

• Leitura dos impressos, dos Goshos na íntegra e da NRH;
• Participação ativa no dia do “Budismo na Vida Diária” do Bloco;

 
 2. Vitória Individual nas Cinco Diretrizes Eternas da Soka Gakkai – DETERMINE A CADA DIA!!: 

a. Vencer pela manhã recitando 1 hora de Daimoku;
b. Cultivar uma boa saúde para obter a longevidade;
c. Vencer no trabalho, tornando-se uma pessoa indispensável;
d. Tornar-se um Sênior que vence infalivelmente.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
a. Conselho da DS - Responsáveis da DS de RM/RE + Resp. de Sub do G. Alvorada – Periodicidade a cargo de cada Coordenadoria.
b. Encontro da DS de Força Jovem – Comunidade ou Distrito – Periodicidade a cargo de cada Coordenadoria.
c.  Encontro da Amizade – Julho/2012

• Realização na Reunião de Palestra – por Bloco ou Comunidade.
• Objetivo: Promoção do Movimento de Visitas para 100% de membros e convidados.

d. XV Encontro do Grupo Alvorada – 02 e 03/junho
• Atividade principal em São Paulo c/Repres. 4 Coord. - Resp. Distrito e acima do Grupo Alvorada
• Movimento Nacional de Visitas 

e. Academia do Grupo Alvorada + DS de Força Jovem
• Planejamento e realização p/Coordenadoria – Trimestral

f. Grupo Campestre – Mensal

PLANO DE ATIVIDADES

DIVISÃO SÊNIOR
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Tema da BSGI: “Dinâmico Avanço do Bloco Monarca de Força Jovem Brasileira”
Juramento	ao	Mestre:	“Shitei Funi (Unicidade de Mestre e Discípulo) é a minha vida!”
Diretrizes	de	Atuação	da	DF	de	Vitória	Absoluta:	(Fonte:	BS	1998	–	8/8/2009)
1) Tudo começa com a oração;
2) Avançar em harmonia com nossos familiares;
3) Desenvolver jovens sucessores;
4) Estimar nossa comunidade e nossa sociedade;
5) Compartilhar alegremente nossas experiências na prática da fé.  
 

VITÓRIA	DO	DINÂMICO	AVANÇO	DO	BLOCO	MONARCA:
a) Na concretização do Chakubuku da minha família “Cada família faz mais um”, contribuindo para uma sociedade mais 
humana e solidária;
b) Nas Visitas com o espírito de “Prezar cada pessoa” por meio do sincero diálogo;  
c)  Na criação de jovens e estudantes que amem a Gakkai e herdem o espírito dos “Três Mestres”;
d) Na alegre participação no Kofu, Reunião de Palestra, Budismo na Vida Diária (BVD) e Exame de Budismo; 
e)  Na divulgação e leitura do nosso precioso Brasil Seikyo em todas as atividades.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
19º	aniversário	da	Instituição	do	“Dia	da	DF	da	BSGI”	(27/2/1993)	

• Comemorar em conjunto com as demais divisões na Reunião de Palestra de Janeiro (bloco / comunidade)
• Campanha de Visitas “Prezar cada pessoa” – promover Movimento de Visitas para 100% de membros e convidados 
durante o mês, visando a vitória da Reunião de Palestra Comemorativa.

61º	aniversário	de	Fundação	da	Divisão	Feminina	(10/06/1951)
• Comemorar em conjunto com as demais divisões na Reunião de Palestra de Maio (bloco / comunidade)
• Campanha de Visitas “Prezar cada pessoa” – promover Movimento de Visitas para 100% de membros e convidados 
durante o mês, visando a vitória da Reunião de Palestra Comemorativa.

 
Grupo Coração: 

• Realização nos blocos / comunidades
• Meses: Abril / Setembro / Novembro
• Realizar a reunião de explanação da matéria para líderes de bloco na RM/RE/Localidade/Regional

Zenshin:
• Realização nas Regionais/ Área / Localidade
• Meses: Março / Maio / Agosto / Outubro
• Líderes da Vertical junto com as responsáveis do Zenshin promover a criação de valores por meio das visitas

 
Grupos Horizontais:

• Reunião com líderes: Semestral na BSGI (CCSP/CMSP)
• Reunião Comemorativas do 35º aniversário de fundação do Grupo Mamorukai  (12/10/1977

DIVISÃO FEMININA
PLANO DE ATIVIDADES
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CRITÉRIOS:
Membros e líderes de bloco da DF 
Idade até 45 anos
Ser assinante do Brasil Seikyo
Ser participante do Departamento do Kofu
Ser participante da Reunião de Palestra
*NÃO	LIMITAR	A	PARTICIPAÇÃO	DE	2	REPRESENTANTES	POR	BLOCO, solicitamos  que as lideres da vertical 
façam as indicações visualizando a ampla criação de valores humanos na divisão.
*SOLICITAMOS		REALIzAR	O	‘NEMAwASHI’	individual (conscientização) pela vertical (comunidade acima) de todas 
as indicadas para a formação da próxima turma.
*	AVALIAR	CASO	A	CASO	EM	CADA	ORGANIzAÇÃO	A	POSSIBILIDADE	DE	INDICAR	NOVAMENTE	INTEGRAN-
TES qUE NÃO CONSEGUIRAM CONCLUIR O TREINAMENTO
* Solicitar o apoio efetivo das líderes da vertical de comunidade até RM na comunicação, visitas, acompanhamento da 
participação das representantes de sua organização, bem como nos bastidores no dia da aula;
* Líderes de Regional e acima (vertical) o apoio no planejamento das aulas junto às líderes do Zenshin, bem como visitas 
na organização para as integrantes;

DURAÇÃO: 8 aulas durante 2 anos e uma formatura (máximo 2 faltas); ou

REALIZAÇÃO: Regional (CCSP e CMSP)/Área ou Distrito ( CRE e CRJ)

META PARA CADA AULA: 
 Ler e divulgar o Brasil Seikyo
 Comprovar uma vitória pessoal

METAS INDIVIDUAIS:
Realizar no mínimo 1 hora de daimoku diariamente
Estudar o Gosho e a Nova Revolução Humana
Participar na Reunião de Palestra e no BVD
Efetivar 1 assinatura do BS
Concretizar o seu chakubuku familiar

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES: 
8 aulas nas Regionais : Março, Maio, Agosto e Outubro
Reunião Geral nas Regionais ou RM: Novembro ou Dezembro de 2013 na Conclusão da Turma 

• SUGESTÃO DE BREVES RELATOS DE COMPROVAÇÃO: Criar nas programações, tanto das aulas com as 
lideres de regional como nas aulas nas regionais, um momento para breves relatos de comprovação com temas 
diversos. Denominação sugerida:   Momento  “ Meu avanço, minha vitória”

• MATÉRIAS PARA ESTUDO DE CADA AULA: tópicos do BS (discurso do mestre, NRH, Editorial, Em dia, etc.) 

• FONTES PARA O TREINAMENTO PRáTICO
“Kaneko, seu sorriso, sua felicidade” Período de leitura –  Juho ~ Dezembro/2012
Foco da Leitura – Aprimoramento como Mulher. 
“A Familia Criativa” Período de leitura –  Janeiro ~ Junho/2013
Foco da leitura – Aprimoramento das relações familiares e sociais.
“Flores da Esperança” Período de leitura –  Julho ~ Dezembro/2013
Foco da leitura – Aprimoramento  como praticante e  membro da Div.Feminina.                                    

PLANO DE ATIVIDADES

GRUPO ZENSHIN
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Tema da BSGI: Dinâmico Avanço do Bloco Monarca de Força Jovem Brasileira.
Espírito fundamental: Sensei, o Kossen-Rufu é a minha vida!
Juramento	ao	mestre: “Eu irei concretizar os sonhos do meu mestre!”.

OBJETIVO	DA	DIVISÃO	DOS	JOVENS	PARA	2030:	“200	MIL	CIDADÃOS	DO	MUNDO”
• Eternizar a unicidade de mestre e discípulo na vida de cada jovem, atuando na vanguarda do movimento do Kossen-Rufu.
• Atuar na linha de frente da consolidação do Bloco Monarca
• Campanha do Chakubuku “Cada família faz mais um”
• Campanha “Prezar cada pessoa”
• Campanha de leitura do “Meu Brasil Seikyo” e demais impressos e publicações.
• Fortalecer e capacitar os jovens por meio do Estudo do Budismo com base na história e convicção da Soka Gakkai e 
Movimento Renascença
• Cultivar e atuar no desenvolvimento do Grupo Sucessores Ikeda 2030.
• Apoiar integralmente as atividades da DUNI.

PLANEJAMENTO	ESTRATéGICO	DA	DJ	PARA	2012 
quem? Líderes de Distrito reunir com os líderes de Bloco e comunidade 
Para quê? Estudar o Plano da DJ com o objetivo de planejar a aplicabilidade do plano na respectiva Organização. Definir 
objetivos concretos para cada Bloco visando a vitória na Campanha “Cada família faz mais um” e “Prezar cada pessoa”.
quando? Até Janeiro de 2012.
Sugestão: Reunir, se possível, com os líderes das 4 divisões do distrito.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
a)	ACADEMIA	DE	VALORES	HUMANOS	DA	DJ	DE	FORÇA	JOVEM	BRASILEIRA

Realização: Semestral (Março e Novembro).
Participação: líderes da DJ (por RM/RE/Área e Localidade).
OBJETIVOS	DA	ATIVIDADE:	
• Criar, por meio dessa atividade, uma “academia de valores humanos” em que a meta será forjar os jovens líderes 
por meio do estudo do Budismo, vida do presidente Ikeda, história e convicção da Soka Gakkai e demais matérias 
publicadas no encarte especial (proposta) da DJ publicado no BS especialmente para esta atividade. 
• Apresentar o resultado da Campanha de propagação da DJ – Chakubuku. 

b)	CAMPANHA	DE	MAIO	–	VITÓRIA	DA	FORÇA	JOVEM	BRASILEIRA
Realização: Maio
Participação: Membros atuantes e líderes da DJ (por RM/RE/Área e Localidade) em conjunto com as demais 
divisões, a exemplo do Movimento de visitas de julho de 2011.
OBJETIVOS	DA	ATIVIDADE:	
• Impulsionar a luta dos jovens visando a vitória da Campanha “Cada Família faz mais um” e “Prezar cada pessoa” 
por meio de um grande movimento de visitas envolvendo os membros da DJ e demais divisões com o foco na 
concretização do Chakubuku. 

c) CURSO	DE	APRIMORAMENTO	DA	DJ	BSGI	–	CAPRI	
Realização: Outubro
Participação: 120 Líderes da DJ distrito e acima das 4 coordenadorias.
OBJETIVOS	DA	ATIVIDADE:	
• Eternizar a unicidade de mestre e discípulo na vida de cada jovem participante.
• Capacitar a liderança da DJ com princípios e diretrizes eternas da Gakkai.
• Conscientizá-lo de sua missão e importância como discípulo Ikeda visando o ano de 2030.

DIVISÃO	DOS	JOVENS
PLANO DE ATIVIDADES
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Tema: Dinâmico Avanço do Bloco Monarca de Força Jovem Brasileira
Lema Eterno: “Heróis de Intrépido ESPíRITO DE LUTA”
Slogan: “DMJ, Campeão de Chakubuku!” 

DIRETRIzES	FUNDAMENTAIS	DA	DMJ	VISANDO	2030:
“Viver plena e eternamente a unicidade de mestre e discípulo com o Presidente Ikeda”
“Cultivar a vitória na propagação do budismo (Chakubuku)”
“Vitória na Campanha dos 100 mil cidadãos do mundo da DMJ”
OBJETIVO:	AUMENTO	DE,	NO	MíNIMO,	1	INTEGRANTE	DA	DMJ	POR	BLOCO	POR	ANO

DATAS COMEMORATIVAS DOS GRUPOS HORIZONTAIS
50º Aniversário do Grupo Taiyo Ongakutai – 6/5/1962
40º Aniversário do Grupo Gajokai – 11/7/1972
30º Aniversário do Grupo Sokahan – 19/10/1982

DIRETRIZ DE ATIVIDADES:
COM BASE NAS DIRETRIZES DA BSGI: CHAKUBUKU E ESTUDO DO BUDISMO
Participação efetiva na organização de base tendo como foco as campanhas:

• “Cada família faz mais um”
• “Prezar cada pessoa”

CONSOLIDAR	A	ORGANIzAÇÃO	DE	“FORÇA	JOVEM”	COM	A	PARTICIPAÇÃO	DA	DMJ	EM	70%	NA	(O):
• Reunião de Palestra;
• BVD – “Budismo na Vida Diária”;
• Assinatura do impresso;
• Departamento de Kofu;
• Exame de Budismo.

DIRETRIZ INDIVIDUAL:
“(...)	ASSUMIR	COM	RESPONSABILIDADE	O	NúCLEO	DO	KOSSEN-RUFU EM TODAS AS DIMENSõES” 
(Mensagem de felicitações do Presidente Ikeda – julho de 2011)
DMJ	qUE	DESAFIA	E	VENCE	COM	BASE	NAS	CINCO	DIRETRIzES	ETERNAS	DA	SOkA	GAkkAI;

Tornar-se Discípulo Ikeda que vence no (a):
1. DAIMOKU – desafio diário de 1 hora para base de uma vida fortalecida e vitoriosa;
2. ESTUDO – participar ativamente na atividade “Budismo na vida diária” no Bloco e do Exame de Budismo;
3. VISITA – Na Campanha “Prezar cada pessoa” atuar na linha de frente, fortalecendo os laços com os membros;
4. CHAKUBUKU – Ser o protagonista da Campanha “Cada família faz mais um” liderando o movimento na localidade;
5. IMPRESSO – ser assinante e leitor assíduo, auxiliar na entrega e promover a assinatura dos novos membros;
6. FAMíLIA –  prezar a família e manifestar gratidão aos pais;
7. SOCIEDADE – comprovando a prática da fé no trabalho e nos estudos acadêmicos. 

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
Diretriz de atuação: Líderes Subcoordenadoria, RM/RE e Regional/Área atuarem junto com os líderes de Distrito na base da organização;

1. MOVIMENTO “SEIGAN” DE PROPAGAÇÃO
• Espírito de Luta: “Jovem levante-se só” - “Luta dos 100 mil Cidadãos do Mundo”;
• Atividade periódica de propagação (Chakubuku) – a partir do dia 1º de janeiro - com base na realização do Daimoku, 
Estudo, Visitas e Concessões de Gohonzon em harmonia com as 5 Divisões. 
• Objetivo: Conduzir a vitória na Campanha “Cada família faz mais um” de toda organização.
• Nível de realização, formato e periodicidade: a ser definido por Coordenadoria.

2. ENCONTRO DOS “CAMPEõES DE CHAKUBUKU”
Realização: (fevereiro/junho/setembro/dezembro) por Distrito;
Objetivos: Cultivar o espírito da DMJ através do Aprimoramento da prática da fé para todos os membros  visando a criação 
de valores humanos; Apresentar e acompanhar os resultados de impresso, chakubuku, Kofu, participação do BVD, reunião de 
palestra e por fim prezar cada companheiro conquistando a vitória na concretização do meu Buinzoka e Chakubuku.
Atividade: Reunião de Estudo e treinamento prático;

PLANO DE ATIVIDADES

DIVISÃO	MASCULINA	DE	JOVENS
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DIVISÃO	MASCULINA	DE	JOVENS
PLANO DE ATIVIDADES

3.	CAMPANHA	DE	MAIO	–	VITÓRIA	DA	FORÇA	JOVEM	BRASILEIRA	
Realização: Maio
Participação: Membros atuantes e líderes da DJ (por RM/RE/Área e Localidade).
Objetivos da atividade: Impulsionar a luta dos jovens visando a vitória da Campanha “Cada Família faz mais um” e 
“Prezar cada pessoa” por meio de um grande movimento de visitas envolvendo os membros da DJ e demais divisões 
com o foco na concretização do Chakubuku.

4.	61º.	ANIVERSáRIO	DE	FUNDAÇÃO	DA	DMJ
•	“Encontro	da	Força	Jovem	Brasileira”

Nivel de realização: Na Reunião de Palestra com a presença das demais divisões, por Bloco / Comunidade;
Objetivo: 100% dos membros mais convidados 
Obs.: As visitas realizadas aos membros e/ou convidados que eventualmente não participarão na reunião co-
memorativa serão computadas no comparecimento da reunião de palestra.

• Dia 11 de julho: Nível de realização e participação a critério de cada coordenadoria;
5. GRUPOS HORIZONTAIS

•	Gongyo	Comemorativo	a	Fundação	dos	Grupos	Horizontais:
50º Aniversário do Grupo Taiyo Ongakutai
40º Aniversário do Grupo Gajokai
30º Aniversário do Grupo Sokahan
Nível de realização: CCSP e CMSP: representantes (c/ convite) CCDI / CRE: por localidade /   
CRJ: a ser definido pela coordenadoria
Datas: Taiyo Ongakutai: 20/5/2012 – Gajokai: 08/7/12 / Sokahan: 21/10/12

•	Curso	de	Aprimoramento	para	líderes	de	Grupos	Horizontais	da	BSGI
Nivel de realização: Líderes representantes de cada coordenadoria
Dias 7 e 8 de julho – Centro Cultural Campestre

6. APOIAR AS ATIVIDADES E CULTIVAR O DESENVOLVIMENTO DA DIVISÃO DOS ESTUDANTES – “SUCESSORES 
IKEDA 2030”.
7. APOIAR AS ATIVIDADES E CULTIVAR O DESENVOLVIMENTO DA DIVISÃO DOS UNIVERSITáRIOS.

Planejamento Estratégico da DJ para 2012
Quem? Líderes de Distrito reunir com os líderes de Bloco e comunidade 
Para quê? Estudar o Plano da DJ com o objetivo de planejar a aplicabilidade do plano na respectiva Organização. Definir 
objetivos concretos para cada Bloco visando a vitória na Campanha “Cada Família faz mais um” e “Prezar cada pessoa”.
Quando: Até Janeiro de 2012.
Sugestão: Reunir, se possível, com os líderes das 4 divisões do distrito.

Seguindo o exemplo do Presidente Ikeda em sua atuação como jovem na década de 50, segue alguns pontos importantes 
de reflexão para criar uma organização vitoriosa:

•	Ter	paixão	pelo	Kossen-rufu;
•	Viver	para	levar	vitórias	ao	Mestre;
•	Manifestar	uma	determinação	inabalável	até	conquistar	a	vitória	da	organização;
•	Ter	no	coração	o	desejo	único	da	vitória;
•	Através	da	visita,	despertar	no	coração	de	cada	pessoa	a	determinação	inabalável	e	o	desejo	único	da	vitória	na	
concretização do Chakubuku;
•	Ser	um	líder	de	coração	caloroso;
•	Vencer	na	recitação	de	Daimoku	rompendo	os	seus	limites;
•	Sintonizar	o	coração	ao	Mestre.	“Essa	é	arte	dos	Generais”;
•	Valorizar	as	pequenas	reuniões.	Valorize	o	Bloco!;
Fonte: Terceira Civilização – Edição 1988 de 23 de maio de 2009
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Tema da BSGI: “Dinâmico Avanço do Bloco Monarca de Força Jovem Brasileira”
Espírito Eterno: “Todas as moças da Soka Gakkai devem, sem exceção, SER FELIZES”.
“DFJ:	levante-se com o estudo do budismo”.

DIRETRIzES	ETERNAS	DA	DFJ	
Joshibu	Monarca	que	comprova	na	vida	as	cinco	diretrizes	eternas	da	DFJ:

1 - Seja um radiante sol da felicidade - Vitória na recitação de daimoku    
2 - Estude a mais elevada filosofia de vida do mundo - Vitória no estudo do budismo - Escritos de Nitiren Daisho-
nin, Nova Revolução Humana, História e Convicção da Soka Gakkai e orientações do Presidente Ikeda através da 
leitura do “Meu Brasil Seikyo”  
3 - Viva uma juventude que não seja derrotada por nada - Vitória no cumprimento da missão pelo Kossen-rufu
4- Desabroche as flores do diálogo de amizade e justiça - Vitória na promoção de criação de valores humanos e 
união das cinco divisões
5 - Abra o portal da eterna vitória de Mestre e Discípulo - Vitória total como Ikeda Kayo Kai, no cumprimento do 
juramento Seigan da Unicidade de Mestre e Discípulo

SLOGAN: “SUPERAR PARA COMPROVAR!”

DIRETRIZES INDIVIDUAIS
Joshibu monarca que cultiva a dignidade da vida, através do desafio nas cinco diretrizes eternas da Soka Gakkai – 
Tornar-se o sol da família, dedicar-se nos estudos, ser referência no local de trabalho e em todos os locais de atuação.  

OBJETIVOS	ORGANIzACIONAIS
Consolidar a organização Monarca com participação efetiva na organização de base: 

- Participação de no mínimo 70% da DFJ na Reunião de Palestra, Assinatura do “meu Brasil Seikyo” e Participação 
no Kofu.
- Participação ativa na atividade do “Budismo na vida diária” em cada Bloco.
- Vitória na campanha de chakubuku “Cada Família faz mais um” e na campanha de visitas “Prezar cada pessoa” 
através do diálogo e encontros de vida a vida.
- Campanha das Cem Mil Cidadãs do Mundo - aumento de 1 membro da DFJ por bloco por ano visando 2030.
- Apoiar as atividades e cultivar o desenvolvimento dos “Sucessores Ikeda 2030”.
- Apoio e participação nas atividades da Divisão das Universitárias (DFJ 18 anos acima).

PRINCIPAIS ATIVIDADES
•	ACADEMIA	DE	VALORES	HUMANOS	DA	FORÇA	JOVEM	BRASILEIRA

Realização: Semestral (Março e Novembro) e com a participação de líderes da DJ (por RM/RE/Área e ou Locali-
dade).

•	CAMPANHA	DE	MAIO	-	VITÓRIA	DA	FORÇA	JOVEM	BRASILEIRA
Realização: Maio
Participação: Membros atuantes e líderes da DJ (por RM/RE/Área e / ou Localidade).
Objetivos da atividade: Impulsionar a luta dos jovens visando a vitória da Campanha “Cada Família faz mais 
um” e “Prezar cada pessoa” por meio de um grande movimento de visitas envolvendo os membros da DJ e demais 
divisões com o foco na concretização do Chakubuku. 

PLANO DE ATIVIDADES

DIVISÃO	FEMININA	DE	JOVENS
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•	ENCONTRO	DO	IkEDA	kAYO	kAI		(auxílio	campanha	de	chakubuku)
Realização: Fevereiro/setembro/dezembro - dentro de cada Distrito.
Objetivo	e	formato	da	atividade	(sugestão): realizar uma reunião cultivando o espírito como altivas integran-
tes do Ikeda Kayo Kai.
BASEAR	AS	ATIVIDADES	NAS	3	DIRETRIzES	ETERNAS	DO	IkEDA	kAYO	kAI:

Flores da Felicidade e Vitória de harmonia fraterna e que jamais abandona a fé - realização de 
visitas para membros e convidadas, visando o aumento de assinaturas do BS e participação nas reuniões 
de palestra (fevereiro)
Brilho	da	Justiça	que	tem	como	base	o	gosho	e	que	ama	e	protege	a	Gakkai	- realização de estudo 
do Gosho / obras literárias / história da Gakkai, com apoio das Universitárias (setembro)
Sol do Kossen-rufu do Mundo sempre junto com Sensei e sua esposa - festival de relatos de com-
provação / atividade para chakubuku (dezembro)

•	ENCONTRO	DO	IkEDA	kAYO	kAI	E	FORMAÇÃO	DA	4ª	TURMA
 - Formação da 4ª turma – Dia 3 de junho – por RM/RE/Localidade/Área.

•	ATIVIDADES	ALUSIVA	AO	61º	ANIVERSáRIO	DE	FUNDAÇÃO	DA	DFJ
- “Encontro da Força Jovem Brasileira” comemorativo ao 61º Aniversário de Fundação da DFJ  - em Julho com 
100% dos membros do tokan (participação, visitas) + convidados nos blocos / comunidade - em conjunto com as 
demais divisões na reunião de palestra do mês.

 

•	GONGYOkAI	COMEMORATIVO	DA	DFJ	NAS	ORGANIzAÇõES 
A ser realizado durante todo o mês de julho de acordo com a disponibilidade de cada organização.
Nível de realização: CCSP e CMSP por Distrito e Regional
CRE e CRJ por Área, Distrito ou Localidades  

•	GRUPOS	HORIzONTAIS
- Realização de 1 ensaio por mês (Dia dos Grupos Horizontais –  data definida na coordenadoria)
- Comemoração de aniversário de fundação – Gongyo Comemorativo por Núcleo / SUB. 
- Entrevista e Academia (realização a critério de cada grupo)
- Curso de Aprimoramento para Líderes de Grupos Horizontais da BSGI (a definir)
- Reunião com líderes de GHs – coordenadoria e acima (junho e setembro)

•	PLANEJAMENTO	ESTRATéGICO	DA	DJ	PARA	2012
- Quem?: Líderes de distrito reunir com os líderes de bloco e comunidade
- Para quê?: Estudar o plano da DJ com o objetivo de planejar a aplicabilidade do plano na respectiva organização. 
Definir objetivos concretos para cada bloco visando à vitória na Campanha “Cada Família faz mais um” e “Prezar 
cada pessoa”
- Quando: Até janeiro de 2012
- Sugestão: Reunir, se possível, com os líderes das 4 divisões do distrito.

DIVISÃO	FEMININA	DE	JOVENS
PLANO DE ATIVIDADES
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DIRETRIZ FUNDAMENTAL
“DISCíPULOS IKEDA qUE VENCEM INCONDICIONALMENTE!”

• Universitário que vence na concretização do Chakubuku.
• Universitário que manifesta coragem e sabedoria, por meio do estudo do budismo e da prática da fé.
• Universitário que desafia e conclui o curso acadêmico, contribuindo diretamente em sua área de atuação.
• Universitário que incentiva os jovens ao desafio do ingresso à vida acadêmica, conclusão e comprovação na sociedade.
• Universitário que atua para o mestre, pelo mestre e com o mestre.

MISSÃO
• Expandir em meio à sociedade os ideais humanistas da SGI de paz, cultura e educação.
• Desenvolver ações que promovam o bem-estar e desenvolvimento da sociedade – Pensamento global, atuação local.
• Proteger e bradar sempre pela verdade e justiça.
• Atuar para o povo, pelo povo e em meio ao povo.

PRINCIPAIS ATIVIDADES
1.	ENCONTRO	DAS	JOVENS	áGUIAS	

O objetivo desta atividade é o estudo do Gosho, os princípios do budismo, discursos e propostas do 
Presidente Ikeda e a história da Soka Gakkai, assim como realizar diálogos sobre atualidades, a fim de 
aprimorar a missão da Divisão dos Universitários para que sejam jovens atuantes na sociedade.
Nível: por RM/RE/Localidade
Participação: membros e simpatizantes
Realização: Maio, Julho e Novembro.

2. ATIVIDADE COMEMORATIVA AO 28º ANIVERSáRIO DE FUNDAÇÃO DA DIVISÃO DOS UNIVERSITáRIOS
Por meio desta atividade comemorativa, relembrar a fundação da divisão, bem como trazer 
fatos históricos, relatos de veteranos e momentos importantes que fizeram parte da história da DUNI.
Nível: por RM/RE/Localidade
Realização: Março

3. MAP – Atividade alusiva ao 55º Aniversário da “Declaração pela Abolição das Armas Nucleares” BSGI/RM/
RE/Localidade - 

Divulgar e enaltecer a importância dessa declaração visando gerar uma reflexão sobre o papel de cada um como 
cidadão do mundo e protagonista de uma nova era do Kossen-rufu mundial. 
Nível: por RM/RE/Localidade
Realização: Setembro 

4. MAP – Na sociedade
Por meio de um levantamento da realidade social da localidade, promoveremos ações práticas que façam a diferença 
em nosso bairro. Por meio das ações sociais com base na Proposta de Paz, iremos conquistar simpatizantes que poste-
riormente poderão ser direcionados para as atividades da organização. 
Apoio: 5 Divisões, Departamento de Relações Públicas, Coordenadoria Cultural e Educacional
Sugestões: plantio de árvores; revitalização de praças; palestras em faculdades, escolas e instituições;  exposições etc.

PLANO DE ATIVIDADES

DIVISÃO DOS UNIVERSITáRIOS
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LEMA ETERNO: “Em primeiro lugar vamos nos dedicar aos estudos, cuidar da saúde e zelar pelos pais”.
SLOGAN: “SE É DA DE, TEM qUE VENCER! PORqUE SOU SUCESSOR IKEDA 2030!”
JURAMENTO: “Com vitórias comprovo a grandiosidade do meu mestre e avanço como um grande valor humano!”
DIRETRIZES

FUTURO: Compreender o papel de ser “Sucessor Ikeda 2030”. 
ESPERANÇA: Aprimorar e agir como “Sucessor Ikeda 2030”.
HERDEIRO: Comprovar e eternizar a missão como “Sucessor Ikeda 2030”. 

DESENVOLVENDO OS SUCESSORES IKEDA CIDADÃOS DO MUNDO 
• Vitória na realização do Gongyo e Daimoku diário;
• Vitória nos família, na saúde e nos estudos; 
• Desafio na leitura da “minha RDEZ” e no estudo do Budismo; 
• Momento DEZ com o Mestre na Reunião de Palestra;
• Incentivo ao Ingresso no Grupo Horizontal;

PRINCIPAIS ATIVIDADES
• Dia	do	Sucessor	Ikeda	2030	(Mensal) – Promover atividades mensais, por nível, com o objetivo de aprofundar a relação 
de mestre e discípulo e fortalecer o espírito de “Sucessores Ikeda 2030”, oferecendo oportunidade para que possam aprender 
sobre a vida do mestre e a história da BSGI. Em cada atividade/mês um tema será trabalhado para formar um currículo ade-
quado e forjar um caráter brilhante nos estudantes. Os temas serão publicados na RDEZ, conforme relação abaixo:

INCENTIVO AOS HERDEIROS: Incentivar na participação de 100% dos membros da DE Herdeiros de cada bloco nas ativida-
des do Sucessor Ikeda 2030, reforçando sua missão como estudante, por também pertencer a DMJ e DFJ.

• REUNIÃO PARA OS PAIS: Aproveitar o “Dia do Sucessor Ikeda 2030” para realizar reunião de incentivo aos pais bimestral 
– com o apoio Grupo do Coração do Rei Leão (Janeiro, Março, Maio, Julho, Setembro e Novembro).

• ACADEMIA “SUCESSORES IKEDA 2030” – Para estudantes e líderes representantes das 4 Coordenadorias (CCSP/CMSP/
CRE/CRJ) no Centro Cultural Campestre da BSGI – a ser realizada no dia 31 de Março e 01 de Abril de 2012.

• REUNIÃO COMEMORATIVA AOS 21 ANOS DE FUNDAÇÃO DA DIVISÃO DOS ESTUDANTES DA BSGI - Sugestão de 
realização: CCSP e CMSP – RM/Regional; CRE – RM/RE/Área/localidade; CRJ – Área/localidade – 22 de abril de 2012

• REUNIÃO DE PALESTRA COMEMORATIVA AOS 21 ANOS DE FUNDAÇÃO DA DIVISÃO DOS ESTUDANTES DA BSGI - Re-
alização na semana da organização de base – Março.

•	CAMPANHA	DE	MAIO	“VITÓRIA	DOS	JOVENS	MONARCAS”:  Mutirão de Visitas realizadas no Mês de Maio.

• CAMPANHA DE VISITAS AOS ESTUDANTES – Incentivar a vitória na prática da fé e participação dos estudantes nas 
atividades. Realizadas pelos líderes para os estudantes em março (01 a 30) e setembro.

• GINCANA FAMILIAR – Incentivar os estudantes para o aprimoramento do estudo do Budismo através de atividades físicas 
com objetivo da integração familiar. Participação de Estudantes membros, convidados (Futuro/Esperança/Herdeiros) e pais 
(responsáveis), por RM/RE/Área/localidade, em Outubro.

• REUNIÃO PARA LíDERES DA DE RM/RE E GRUPO CORAÇÃO DO REI LEÃO – periodicidade a ser definida por Coordenadoria. 

DIVISÃO DOS ESTUDANTES
PLANO DE ATIVIDADES
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LEMA: “EDUCAR para o triunfo do humanismo” 

VITÓRIA	INDIVIDUAL: Atuar em perfeita sintonia com as diretrizes e objetivos lançados pela BSGI e pelas divisões, na concre-
tização do chabukuku, na campanha de visitas, no fortalecimento da fé por meio do BVD, na divulgação e leitura dos impressos, 
na solidificação do Bloco Monarca e no apoio ao desenvolvimento dos jovens e estudantes.

DIRETRIZES DE ATUAÇÃO:
Departamento de Educação Humanista Soka - DEPEHUS:

1. Expandir os ideais humanistas da SGI, por meio do Curso de Educação para Jovens e Adultos – EJA;
2. Fortalecer a atuação da Academia “Magia da Leitura” em 40 horas (1 semestre) nas Sedes Regionais, visando o 
aprimoramento dos líderes, contribuindo para a criação de valores humanos e a solidificação do Bloco Monarca;
3. A partir dos resultados obtidos do Projeto Piloto do Ensino Fundamental II (6º a 9º série), implantar em outras 
localidades, visando contribuir para o desenvolvimento dos participantes.

Departamento Makiguti em Ação:
1. Disseminar e ampliar a Educação Humanista Soka nas escolas da rede pública com a “Ação Educativa Makiguti” 
em cada localidade ou região;
2. Participar de eventos sociais, com oficinas pedagógicas da “Ação Educativa Makiguti”, com a prévia anuência 
da RE/RM/Sub/Coordenadoria/BSGI;

Departamento de Estudos e Práticas em Ciências da Educação – DEPEDUC:
1. Ser referência nos fundamentos da educação humanista por meio de estudos, pesquisas e publicações. Produ-
zir artigos e relatos de experiências para impressos (BS/TC/Revista 10);
2. Desenvolver práticas educacionais na sociedade de forma a estimular ações humanistas que propiciem o bem-
-estar social;
3. Criar o Núcleo de Educadores por RM, visando: a) implantação do Programa de Orientação para Pais e Estudan-
tes – POPE e b) apoio aos responsáveis da Divisão dos Estudantes e Grupo Coração do Rei Leão.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:
•	Curso	de	Capacitação		

3 de março – CRE e CRJ (equipe do Depehus/Depeduc e Makiguti indo para as localidades)
10 de março – CCDI – CCSP das 9 às 12h00  e CMSP – CCDI das 14 às 17h00  

• Encontro das escolas que aplicam a “Ação Educativa Makiguti” – por localidade

• Formatura  do Curso de Educação para Jovens e Adultos - EJA e da Academia Magia da Leitura 
8 de dezembro -  por localidade

• Expansão da atuação da BSGI na contribuição para o bem estar da sociedade: “Cidadão Monarca”
1) Palestras, Seminários e Fóruns com personalidades que são referência na sociedade e envolvidos com o tema 
da Educação Humanista – público alvo: educadores em geral;
2) Apoiar a DUNI na divulgação da Proposta de Paz do Presidente Ikeda;
3) Promover um movimento cultural na Sub/RM em conjunto com as Coordenadorias Educacional, Cultural, 
Comitê da Paz da DF, Relações Públicas, DUNI e DE em escolas do bairro, CEUS e CEI, visando a campanha de 
criação de simpatizantes/admiradores – meta: 10% da população.

PLANO DE ATIVIDADES

COORDENADORIA EDUCACIONAL
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TEMA: Fazendo do CORAÇÃO de meu mestre Daisaku Ikeda, o meu próprio, eu desbravarei o caminho da paz e da cultura.

OBJETIVOS	E	DIRETRIzES	DA	COORDENADORIA	CULTURAL
(Definidos em torno do presidente Ikeda, durante o Capri da CCult na SGI – 7a14/10/2002, vide Site/Extranet)

PLANO DE ATIVIDADES PARA 2012
1. Reuniões Bimestrais por Departamentos e Núcleos 

5/Fev (dom.); 1/Abr (dom.); 2/Jun (sab.); 3/Ago (sab); 7/Out (dom) e 8/Dez.

2. Convenção Cultural da Nova Era 
Data: 5/Fev (dom); 9h ~ 16h, no CCDI 

3. Conferência de Líderes da CCult
Data: 3/Junho (dom), CCCamp

4. Implantação da Agenda Cultural
Eventos culturais, artísticos e sociais para associados e simpatizantes
Local: CCDI
Programação: vide no Site/Extranet

5. Principais Atividades de Departamentos e Núcleos
5.1 Expansão do Projeto Sementes da Mudança/CEUs/CCSP e CRJ (Depac, Decom, Depart)
5.2 Intercambio Cultural Internacional (OFBHI).
5.3 Atividade Esportiva no CCCamp – 2º Semestre (Departamento de Esportistas).
5.4 Oficina de Saúde (Depas/Coordenadorias).
5.5 Work shop de Corais na localidade (CFIB).
5.6 Leitura de Proposta de Paz (Departamento de Estudos Filosóficos).
5.7 Impantação dos Projetos de Cultura de Paz (Juristas, Depex, Depart, Estudos Filosóficos,Decom) e Livro de
      Relatos (Depas,Decom).
5.8 Recadastramento pela Extranet

6.	Eventos	de	Departamentos	e	Núcleos	para	Divisões	e	CCSP/CRJ/CMSP/CRJ
Cursos, palestras e apresentações, por solicitação, a departamentos e núcleos.
Objetivo: Apoio para o Dinâmico Avanço do Bloco Monarca de Força Jovem Brasileira
Público alvo: líderes ou membros. 
Solicitação: RM/RE/Área, através da Extranet.
Temas: vide Site/Extranet.

COORDENADORIA CULTURAL
PLANO DE ATIVIDADES
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C o o r D E N a D o r I a  D a  C I D a D E  D E  s ã o  p a U L o

“ D I N â m I C o  a v a N ç o  D o  B L o C o  m o N a r C a  D E  F o r ç a  J o v E m  B r a s I L E I r a ”

adequações e diretrizes
da CCsp para 2012
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Sob o exemplo da atuação dos lideres em 2010 e 2011, quando conquistamos avanços grandiosos da CCSP, priorizare-
mos a PRESENÇA MACIÇA de todos os líderes na organização de base, estudando o budismo juntos, auxiliando na consecu-
ção do Chakubuku, e realizando visitas junto com os líderes da organização de base.

1. Na consolidação dos Blocos Monarcas [Dinâmico avanço dos Blocos]
a. Cultivar a fé e a Unicidade de Mestre e Discípulo,
b. Manutenção positiva e progressiva dos resultados de 2010 e 2011.
c. Desenvolvimento de valores humanos fortes e comprometidos com o Mestre e com o Kossen-rufu.

A fim de criar valores humanos capazes, senhores líderes, estudem com afinco as publicações da BSGI para                                      
que consigam produzir diálogos profícuos e esclarecedores nas reuniões realizadas na organização de base,
nos diálogos e nas visitas.

Indicações pontuais: 
“Escolha a vida”, Arnold Toynbee e Daisaku Ikeda
“Vida, um enigma, uma joia preciosa”, Daisaku Ikeda
“Sabedoria do Sutra de Lótus”, vol. 1 e 2, Daisaku Ikeda

d. Atuemos com o sentimento de “prezar cada pessoa”, aproximando e mantendo todos os companheiros na 
organização. 

2. No Chakubuku
a. CADA FAMíLIA FAZ + um! E começa pela “minha família”!
b. Em 2012 – Concessão de Gohonzon na Sub/RM, a critério da organização. 
IMPORTANTE: não realizar a concessão em “qualquer atividade”, principalmente em reuniões pequenas. 
Valorizar a cerimônia de conversão realizando-a em grande estilo na Sub ou RM, para marcar profunda-
mente a vida de cada novo convertido.
RM ou Sub: Programar data de concessão Mensal divulgando ampla e antecipadamente data, 
horário e local.
Os demais níveis devem mover gestões para culminar com as concessões nessa data.

3. No Estudo do Budismo
a. Valorize, participe e incentive a participação no BVD
Não vá ao BVD sozinho. Leve alguém com você!
b. Não deixem ninguém fora do BVD!
c. A começar por cada um de nós, vamos ler na íntegra os Goshos, dando preferência para o Gosho da etapa!
d. Atenção Líderes, sobre os explanadores do BVD: A explanação do BVD não deve ficar somente a cargo do líder 
de bloco. A diretriz da BSGI é clara: os explanadores devem ser dirigentes de comunidade e acima.

• Valorize e incentive a participação no “Encontro com o Mestre”, preocupando-se em proporcionar 
o encontro ao máximo possível de membros.

•	Valorize	e	incentive	a	participação	nos	“Gongyo	Comemorativos”. Aprender a história e o espírito 
da data é fonte de criação de valores humanos.

PLANO E DIRETRIZES PARA 2012
C o o r D E N a D o r I a  D a  C I D a D E  D E  s ã o  p a U L o
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PROCEDIMENTOS ESSENCIAIS PARA AS ORGANIZAÇõES DE BASE [REVISADO E AMPLIADO]

1. Consolidar o Conselho Diretivo do Distrito [CDD]
a. quinzenal – ou a qualquer tempo de acordo com as emergências, e ordinariamente em finais de semana, 
proporcionando	a	participação	da	DJ.	
b.	 Líderes	de	Distrito	da	DJ:	observar a diretriz da DJ da BSGI, “Planejamento Estratégico da DJ 2012” no 
sentido de criar uma perfeita integração no Distrito, começando pelo CDD e culminando no CAD, com foco em 
criar valores e desenvolver atividades produtivas.
c. Objetivo: Dialogar sobre as metas, estudar aplicabilidade dos planos, definição de objetivos concretos para 
cada bloco, detectar situações e direcionar providências imediatas.

i. Coordenar a inclusão de atividades em cada nível da base de forma a não ocorrer atividades concorren-
tes entre níveis, privilegiando a participação maciça e coordenada de todos os membros.

Exercite a utilização do programa de atividades de seis meses
ii. Coordenar, orientar e fomentar o apoio e a colaboração entre níveis, para a realização das diversas 
atividades da base, com foco claro no desenvolvimento pleno de valores humanos.
iii. Revisão da situação real de cada bloco/comunidade, com foco em manter os níveis de excelência 
desenvolvidos durante a campanha do Bloco Monarca.
iv. Equilibrar a quantidade de atividades por nível de forma a evitar sobrecarga, otimizar a participação 
de líderes de Distrito e acima, de acordo com as necessidades da base, e evitar surgimento de nível 
flutuante [que não tem chance de desenvolver suas atividades].

- Observar o equilíbrio das reuniões de palestra em revezamento entre os níveis de Bloco e Comu-
nidade
- Meta para 2012: Criação de mais um bloco em cada comunidade, mas nascendo já em condição 
de  “Bloco Monarca”.

3. Consolidar o Conselho de Nomeação de Dirigentes [CND] do Distrito
a. Este conselho é estratégico e de suma importância para manter e/ou corrigir e melhorar os avanços 
estruturais obtidos com a campanha do Bloco Monarca.
b. Composição: O CND de Distrito deve ser composto por líderes [tyos] das quatro divisões da Comunidade em 
foco, e do Distrito. Reunir uma comunidade por vez.
c. Periodicidade: a qualquer tempo, tendo surgido vacância na função de bloco, e quantas vezes forem neces-
sárias durante reestruturações.

IMPORTANTE: o CND do Distrito deve observar atentamente a vacância de funções no nível de bloco e 
organizar o CND sistematicamente para verificar as possibilidades de nomeação, apresentando as propos-
tas consolidadas ao CND da Regional.

PLANO E DIRETRIZES PARA 2012
C o o r D E N a D o r I a  D a  C I D a D E  D E  s ã o  p a U L o
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ATIVIDADES DA CCSP EM 2012

NOTA IMPORTANTE: Com vista a adequar-se à realidade do trânsito na Cidade de São Paulo, a CCSP oficializa nesta 
oportunidade a “flexibilização” do horário de início de atividades em dias de semana para 19h30. Importante salientar 
que, mesmo com início às 19h30, as atividades devem encerrar-se impreterivelmente às 20h30.

PRINCIPAIS ATIVIDADES:

1. Reunião de LíDERES DE DISTRITO por etapa (janeiro/julho);

2.Reunião de LíDERES DE SUB-COORDENADORIA, mensal, por divisão e juntando quando necessário;

3. DIRETIVOS DA CCSP quinzenais;

4. Manutenção do DIA DA AMIZADE FAMILIAR [conforme programa de atividades];

5. DIA DOS GRUPOS HORIZONTAIS: Em 2012, com foco em fomentar o desenvolvimento de valores huma-
nos, os grupos de apresentação terão dois dias de ensaio, programados.

6. DIA DOS “SUCESSORES IKEDA 2030” (Solicitamos às 4 divisões priorizar e apoiar a realização desta ativi-
dade mensalmente conforme conta no programa de atividades);

7. A exemplo do grande sucesso do projeto “SEMENTES DA MUDANÇA”, em 2012 haverá uma forte integração 
entre a CCSP e as Coordenadorias Cultural e Educacional. Solicitamos que aproveitem muito bem as atividades 
dessas coordenadorias, incentivando a participação de membros novos, como também daqueles que por algum 
motivo estão distantes da organização, e convidados.

FINALIDADE DA INTEGRAÇÃO: 
a. Apoiar as organizações de base na concretização do Chakubuku, proporcionando uma visualização da 
grandiosidade da BSGI;
b. Incentivar os membros novos e proporcionar-lhes uma visão magnânima da extensão e capacidade da 
organização.
c. Utilizar as atividades culturais como meio para reaproximar sem exageros e gradativamente aqueles que 
estão distantes, possibilitando-lhes manter um vínculo gradativo com a organização e a fé.

PLANO E DIRETRIZES PARA 2012
C o o r D E N a D o r I a  D a  C I D a D E  D E  s ã o  p a U L o
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A criação de 
VALORES HUMANOS
Por Eduardo Taguchi, presidente do Conselho Orientador da BSGI

PROPOSTA:
Criar uma correnteza em que principalmente os novos 

convertidos são orientados e criados com a consciência 
de que são futuros candidatos a assumirem a responsabi-
lidade de dirigente de bloco.

EXEMPLO:
1. Com base no princípio de “Avançar três e recuar um”, 

estabelecer um mês (por exemplo, o último) dentro do tri-
mestre como sendo o “Mês da Orientação e do Desenvol-
vimento” ou ainda, criar a “Semana da Orientação e do De-
senvolvimento”, para deixar claro os propósitos e criar um 
ciclo profícuo.

Objetivo: Visitas familiares, diálogos, treinamentos  e 
etc. para os novos convertidos e promessas de valores hu-
manos.

2. Programar e coordenar sua realização no Distrito ou 
na Comunidade.

3. Criar um manual simples e fácil para o desenvolvi-
mento dos novos convertidos.

4. Incentivar diligentemente a contínua assinatura e 
leitura do Brasil Seikyo. Incentivar o hábito de ler os impres-
sos e valorizá-los.

MENSAGEM

Quando se lança uma campanha de Chakubuku, a 
tendência da organização é canalizar todas as suas ativi-
dades tendo como foco central o Chakubuku.

Um membro recém-convertido comentou: “Antes 
de eu receber o Gohonzon, todos me cercavam de mui-
ta atenção quase toda semana. Entretanto, depois que 
me converti, eu não tenho recebido mais visitas em casa, 
encontro as pessoas somente nas reuniões e o trata-
mento comigo está se tornando cada vez mais frio.”

Após a conversão, é necessário dar um suporte con-
creto às pessoas pelo menos durante 6 meses a um ano, 
ensinando-lhes os fundamentos do Budismo, a impor-
tância de dar continuidade à prática, orientando-lhes e 
ainda criando-as como valores humanos.

Mesmo os dirigentes veteranos estão constante-
mente lutando contra as maldades e adversidades. En-
tão, é natural que os membros recém-convertidos, que 
não tem base e nem experiência, necessitem de uma es-
trutura que possa lhes dar suporte e apoio sempre que 
precisarem.

É importante que a realização do Chakubuku e a cria-
ção de valores humanos sejam promovidas simultanea-
mente, como se fossem as faces de uma mesma moeda.
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Atualização de Preço dos Impressos (BSP, BSJ, TC e R Dez) 

 
A Editora Brasil Seikyo informa a atualização do valor das assinaturas de seus impressos, aprovado no Conselho Central da 
BSGI realizado no dia 17 de março, conforme os quadros abaixo. O reajuste médio é de 3,60% para o período de um ano, 
outrossim, informamos que tais reajustes referem-se a reposição de parte da inflação do ano de 2011 acumulada em 5,10% 
nesse período. Contudo, devido á estabilidade na tiragem das assinaturas durante este período, foi possível manter um índice 
menor. Dessa forma, esperamos contar com a inestimável anuência e apoio de todos os prezados integrantes da BSGI. 
 

ASSINATURA MENSAL 
NOVO PREÇO 

A partir da edição de agosto/2012  
Preço Atual 
Agosto 2011 

Novo Preço 
Agosto 2012 

Índice de 
Atualização 

 Pagamento com 
Novo Preço  

Brasil Seikyo (Português) 
 

R$ 10,80 R$ 11,20 3,70% 
 

 
 
 
 
 
 
 

A partir de 
Julho de 2012 

Brasil Seikyo (Japonês) R$ 11,80 R$ 12,20 3,38% 
Terceira Civilização R$ 11,40 R$ 11,80 3,50% 
Revista Dez R$ 4,80 R$ 5,00 4,16% 
 

ASSINATURA SEMESTRAL – PAGAMENTO TOTAL 
PAGAMENTO A VISTA 
Correspondente aos meses 
julho a dezembro de 2012 

 

Preço Atual 
Desconto 2% 

Valor da 
Assinatura NOTA: Pelo fato de o semestral efetuar 

o pagamento antecipado em maio de 
2012, concedemos o desconto médio de 
5,45% para o pagamento total. 
 
Pagamento após o vencimento não será 
cobrado taxa por atraso. 

Brasil Seikyo (Português) R$ 10,58 x 6 R$ 63,48 

Brasil Seikyo (Japonês) R$ 11,56 x 6 R$ 69,36 

Terceira Civilização R$ 11,17 x 6 R$ 67,02 

Revista Dez R$ 4,70 x 6 R$ 28,20 
 

ASSINATURA SEMESTRAL – PARCELADO 
1ª PARCELA 

Correspondente aos meses 
julho/agosto/setembro/2012 

Preço Atual 
Desconto 1% 

Valor total 
Assinatura 

 
Preço Atual e  
Novo Preço 

 

Brasil Seikyo (Português) R$ 10,69 x 3 R$ 32,07 
jul 10,80 R$ 10,80 

Desconto 
ago/set 11,20x2= R$22,40 

TOTAL R$33,20 3,40% 

Brasil Seikyo (Japonês) R$ 11,68 x 3 R$ 35,04 
jul 11,80 R$11,80 Desconto ago/set 12,20x2= R$24,40 

TOTAL R$36,20 3,20% 

Terceira Civilização R$ 11,28 x 3 R$ 33,84 
Jul 11,40 R$ 11,40 Desconto ago/set 11,80x2= R$23,60 

TOTAL R$35,00 3,31% 

Revista Dez R$ 4,75 x 3 R$ 14,25 
Jul 4,80 R$ 4,80 Desconto ago/set 5,00x2= R$ 10,00 

TOTAL R$14,80 3,71% 
 

2ª PARCELA 
Correspondente aos meses 

outubro/novembro/dezembro/2012 

Novo Preço 
Desconto 1% 

Valor total 
Assinatura Novo Preço 

Brasil Seikyo (Português) R$ 11,08 x 3 R$ 33,24 
   

Desconto out/nov/dez 11,20x3= R$ 33,60 
TOTAL R$33,60 1,07% 

Brasil Seikyo (Japonês) R$ 12,07 x 3 R$ 36,21 
   

Desconto out/nov/dez 12,20x3= R$ 36,60 
TOTAL R$36,60 1,06% 

Terceira Civilização R$ 11,68 x 3 R$ 35,04 
   

Desconto out/nov/dez 11,80x3= R$ 35,40 
TOTAL R$35,40 1,01% 

Revista Dez R$ 4,95 x 3 R$ 14,85 
   

Desconto out/nov/dez 5,00x3= R$ 15,00 
TOTAL R$15,00 1,00% 

Obs.: A despesa bancária do boleto será por conta da Editora Brasil Seikyo.  
ATUALIZAÇÃO: 
A próxima proposta para atualização será apresentada no Conselho Central da BSGI, quando será estudada as atividades do  
2º Semestre de 2013 e de acordo com o comportamento econômico do período. 
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1) Finalidade do Kofu.
A contribuição financeira proveniente da sincera e espon-

tânea participação dos associados da BSGI é denominada Kofu, 
por ter a finalidade de sustentar os fundos necessários para a 
promoção do Kossen-rufu do Brasil. 

O Departamento do Kofu foi criado inicialmente no Japão, 
em 1951, na época do presidente Jossei Toda. Desde então, seus 
integrantes assumiram a iniciativa de manter os recursos finan-
ceiros da Gakkai, conscientes de sua importância na concretiza-
ção dos ideais do Budismo de Nitiren Daishonin.

Da mesma forma, graças à dedicada participação dos mem-
bros da BSGI no Kofu, o Brasil tem se destacado como modelo 
do Kossen-rufu mundial, sustentando com essa contribuição to-
dos os recursos necessários à promoção das diversas atividades, 
como também a despesa de locação e de manutenção dos mui-
tos prédios que formam o conjunto de sedes regionais, centros 
culturais e outras instalações.

2) Significado do Kofu.
A contribuição promovida na Gakkai é diferente das doações 

coletadas costumeiramente na sociedade, pois a iniciativa de 
participar está fundamentada na prática da fé.

No romance Nova Revolução Humana, volume IV, consta: “Essa 
contribuição é destinada exclusivamente para cumprir o sagrado 
desejo de Daishonin de realizar o Kossen-rufu. E se é promovida com 
essa finalidade, é então um oferecimento ao Buda Original. Sendo 
assim, não há outro oferecimento ou outro grande bem que supere 
a contribuição promovida na Gakkai. Conseqüentemente , os bene-
fícios provenientes desse nobre ato serão realmente imensuráveis”.

3) Espírito de participação no Kofu
Na Nova Revolução Humana, volume IX, pág. 79, consta: “O 

ato de oferecer doações deve estar fundamentado no nobre e 
sincero espírito de fé”.

“O espírito de devoção em realizar a doação eleva o estado 
de vida e proporciona imensuráveis benefícios. Isso, por sua vez, 
aprofunda a convicção na prática da fé. Essa é a formula do bu-
dismo que coloca as pessoas na órbita da felicidade. (Pág. 78.)

4) Procedimentos para tornar-se membro do Departa-
mento do Kofu

a) Critérios:
- Ser membro oficial da BSGI.
- Estar ciente dos propósitos e finalidades do Kofu
Nota: O membro deverá preencher o Requerimento de Inscri-

ção e submeter-se a entrevista pessoal, de preferência durante 
a visita familiar pelos líderes de distrito / comunidade. Após o 
preenchimento desse requerimento, o membro será cadastrado 
oficialmente como “Participante do Kofu”.

b) Observações gerais:
- A aprovação caberá ao responsável do distrito / comunidade.
- O Requerimento de Inscrição deverá ser preenchido em uma 

única via e será arquivado na RM / RE, em sua Sede Regional.
- A renovação da inscrição anual é automática, não sendo ne-

cessária nova entrevista ou preenchimento de novo requerimento.

5) Medidas a serem adotadas pela organização.
Os líderes de distrito / comunidade se responsabilizarão pela 

entrevista pessoal no momento da visita familiar, bem como pela 
aprovação dos novos membros do Departamento de Kofu.

A regional / distrito deverá realizar a Reunião de Incentivo ao 
Kofu trimestralmente, no mês que antecede a realização do Kofu.

6) VALOR DA COTA: R$ 8,00

DEPARTAMENTO DE KOFU
CONtriBuições FiNaNCeiras

PLANO E DIRETRIZES PARA 2012
C o o r D E N a D o r I a  D a  C I D a D E  D E  s ã o  p a U L o
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ANOTAÇÕES


