Tobitakyu「Oração da Cura Divina」Formulário de pedido
〇 Envie o formulário junto com a contribuição(genkin kakitome)" Caso de urgência, solicite-nos através de fax ou tel!"*
〇 A contribuição é espontânea. ( porém, para a proteção de carro é acima de 3,000 yenes)
〇 Cole a foto da pessoa que irá receber a "oração"! Caso não tenha foto aceitaremos da mesma forma.

Sexo

Solicitante
Endereço N o m e

Furigana(necessario)

Idade

Assoc.M.Sagrada

１．H
２．M

才

Relação com pessoa
que recebe oração

Você.Familia.Amigo.Outros
Telefone

Furigana(necessario)
〒

（

）
―

Pedido de Oração 1. Prim. vez 2. Acima de 2 vezes
Sexo

Nome

Furigana(necessario)

１．H
２．M

Idade

Contribuição

Escreva em "furigana"( Katakana)nome e endereço.

才

No caso de Empresa, escrever o nome do dono ( responsável).

Endereço

Furigana(necessario)
〒

円

Este formulário deve ser utilizado para 1 pessoa apenas.
O nome deve ser escrito de forma legivel e sem rasuras.

Somente menor de 15 anos
（Mesmo endereço do solicitante escreva apenas esse "kanji" abaixo:「同上」
）

Marque com circulo ( no numero correspondente) o seu pedido de oração.

Ítens do pedido de Oração

Pessoa que recebe a "Oração da Cura Divina"

1. Sim 2. Não

( Preencha nome do hospital,data da cirurgia,nome da escola,dia da prova,etc.)

1.病気･怪我快癒 ２.健康増進
3.家庭調和
４.健全生長
5.学校合格
1.Cura de doença 2.Manter saúde perfeita 3. Harmonia familiar 4.Crescimento saudável(criancas) 5.Sucesso escolar
6.試験合格
７.就職成就
8.経済発展
９.繁
栄
10.良縁成就
11.子
宝
6.Sucesso nas provas 7.Bom emprego 8.Prosperidade financeira 9. Prosperidade empresarial 10.Casamento 11.Concepção(filhos)
12.安
産
13.旅行安全 14.健康長寿
12. Parto normal 13.Viagem 14.Vida longa

15.教勢発展
15.Exito nas funções sagradas

16.實相顕現
17.その他心願成就
16.Manifestação da Imagem verdadeira 17.Outros

Se houver algo a acrescentar escreva aqui:(

)

18. Proteção do carro

(Inserir numero da placa ao lado)

Remeter "Omamori" para 1.Solicitante ou 2.Que recebe oração

Foto

１．Sim ２．Não

O recibo sera entregue no ato da inscrição para o solicitante, ou pelo correio
para a pessoa que enviou. Se preferir que a entrega do "Omamori" seja feita
para a pessoa que recebeu a oração, além de preencher o nome e endereço da pessoa no
campo "Pessoa q. recebe a oração" marque um circulo no numero(2) acima..

Foto da pessoa que
recebe a Oração

3.0㎝

*Pedidos feitos por Tel. ou Fax

ノリツケ所

Posteriormente envie o pedido pelo correio( via genkin kakitome)junto com a contribuição.

Obs: Escreva no envelope o endereço do jeito que esta escrito abaixo.

3.4

㎝

受付日

受付番号

写 真 有・無

SEICHO-NO-IE HONBU RENSEI DOJO ( SEIKYO-HOKUYO )
〒 182-0036 Tokyo-to Chofu-shi Tobitakyu 2-3-1
Tel: 042-484-1122 042-486-5305 FAX 042-489-1174
Site da Academia em Português http://www.sni-tobitakyu.com

Cole a fita durex no
verso da foto e fixe
aqui

写

真

Seu nome no verso
da foto

Porta-Omamori Necessario

