
Imagens de Amida doadas aos adeptos de 

Fukushima pelo distrito de Hiroshima 

 

Por causa do terremoto e do acidente nuclear ocorridos no ano passado, 7 
templos e seus adeptos estão refugiados sem condição de voltar à vida 
normal. A Central de apoio do Hongwanji na cidade de Fukushima recebeu 
uma doação de 30 imagens de Amida para ser entregues aos adeptos, 
trazidos pelos membros da Federação dos Sêniores do Distrito Hiroshima.  
 Rev. Shika comenta, “Nós que sofremos por causa da bomba 
atômica, desejamos dar uma ajuda significativa às pessoas de Fukushima. 
Estamos muito chocados com a possibilidade de desaparecer os templos 
do local afetado”. Além dos altares familiares, alimentos como arroz estão 
em falta no local dos refugiados.  
Atendimentos pelo telefone: (Japão 81) 24-573-4430. 

 

 

 

Museu Ryukoku apresenta 

“A estrada por onde o Budismo percorreu” 

 

Exposição “A estrada por onde o Budismo percorreu – A viagem de Exploração da Rota 
da Seda” começa no dia 28 de abril e termina em 16 de julho. 
As peças foram coletadas pela Equipe de exploração Otani (dirigida pelo 22º Monshu 
do Hongwanji, Otani Kozui). 

As imagens e as figuras do Buda, trazidas da Índia e Ásia Central, constam 
da exposição, além de sutras e peças linguísticas locais. As fotos inéditas dos 29 
integrantes da equipe Otani com seus diários e pertences usados na viagem também 
estão expostas. A mostra inclui ainda objetos do zoroastrismo e do maniqueísmo, 
demonstrando assim a convivência multicultural e multireligiosa da região.  

A figura pintada do Bodhisattva segurando um incensório numa bandeja, 

trazida pelo integrante da tropa, Eizaburo Nomura, da caverna Bezeklik, no distrito de 
Wiggles, China, é considerada parte da história dos votos do Buda Shakyamuni numa 
vida anterior, em que está oferecendo o incenso aos Budas antecessores.  

A exploração da Equipe Otani na Ásia Central ocorreu entre 1899 e 1923. 
Ao contrário das equipes européias que se concentraram em coletar objetos de arte e 
informações locais, a da Otani teve como objetivo único revelar a Rota que serviu de 
passagem do Budismo da Índia para o Japão. A exposição mostra também uma das 
cartas mais antigas do mundo, um rascunho da carta escrita pelo funcionário público 
superior, Rihaku, do começo do século IV.  

Além dessas peças, outro destaque é o Sutra transcrito em nepalês nas 
folhas de uma espécie de coqueiro, tâla. Otani Kozui dedicou-se ao estudo do sutra 
original em sânscrito. É do século 12 e uma das duas mais antigas transcrições do 
Sutra Sukhavati-vyuha (Sutra Maior da Terra Pura) cujo conteúdo, praticamente todo, 
está salvo.  

Rev. Sonam Bhutia 

do Templo Hongwanji de Kathmandu proferiu palestras nos dias 19 e 20 
de abril, nos Ofícios  
Eitaikyo e de Aniversário  
de Shinran Shonin no  
templo Horenji, Fukuoka, 
Japão. 
Rev. Sonam foi convidado 
também a falar nos templos 
do BCA nos dias 3, 5, 6, 8, 9 
e 10 de junho. 
http://buddhistchurchesofamerica.org/wp/wp-content/uploads/2012/06/2012_06_wod.pdf 

“Orin-tchan” está fazendo sucesso! 
No feriadão Golden Week, em maio, foi realizado o evento “Kids Day – 
aprender brincando na estação”. Os bonecos do Hongwanji e Orin-tchan 
estão recebendo os visitantes da cidade. Orin-tchan fez um show na feira 
do dia 16 de junho, nas proximidades do Hongwanji, com um instrumento 
musical de esteira “Tatami”, numa parada até o prédio Dendo-in. Os 
horários são: 10h, 12h e 14h. A feira acontece das 9:00 até 3:30, com 
várias barracas de doces, verduras, acessórios e souvenir.  
 

EEcclliippssee  ssoollaarr  aanneellaarr  nnoo  HHoonnggwwaannjjii  
No dia 21 de maio, aniversário de Shinran Shonin (Gotan-e) foi visto o 
eclipse solar anelar no recinto do Hongwanji e os adeptos e monges 
assistiram com óculos especiais após o ofício matinal. 

 

 

“Ni Hao!” 

Os especialistas em  
Educação infantil da  
província de Lianing  
da China visitaram a  
Escola     Central  
Infantil do Hongwanji.  

 

 

 

 

 


