
 
 

The Buddha’s Call to Awaken  
escrito por Gomoshu, o título original japonês “Gu-no Chikara –
Força da ignorância” foi publicado nos EUA. A editora 
responsável é a American Buddhist Center de Nova Yorque, 
Diretor-Presidente Hoshi Seki, que trabalha na realização das 
palestras budistas e publicação dos livros relacionados ao 
Budismo e Jodo Shinshu. A tradução foi de Wayne Yokoyama, 
membro do Comitê de Tradução dos Textos Sagrados de Jodo 
Shinshu com a supervisão do Prof. Ichido Tokunaga, Kangaku 
(Superior acadêmico) e o professor emérito da Univ. de 
Honolulu, Alfred Bloom ofereceu a introdução à versão inglesa. 
  “O Gomonshu refere à responsabilidade da toda 
humanidade da terra, transcendendo as crenças de salvação 
individual. E também como enfrentarmos a crise global 
causada pelo desejo ilimitado e auto-centrado do homem. E 
para solucionar questões difíceis como a falência econômica e 
o problema ambiental é preciso despertarmos de nossa 
ignorância.” 
O livro está à venda no Hongwanji  
também. Preço é 1.785 ienes.  
 
 
“The Buddha’s Wish for the World”,  
primeiro livro do Gomonshu em  
inglês também está à venda nas  
livrarias.   
Ligação grátis: 0120-46-583 (Japão) 

 

“Reunião Mundial do Conselho de 

Coordenação de Jodo Shinshu” no 

Canadá 
 
A 30º Edição da Reunião dos Superintendentes e 
Diretores de todas as missões do exterior (EUA, 
Havaí, Canadá e América do Sul) foi realizada no 
matriz canadense em Richmond, British Colombia. 
Cada ano as missões descutem os assuntos 
relacionados à divulgação internacional.  

O superintendente do Hongwanji, Shoshin 
Tachibana, relatou sobre a mudança estrutural 
recentemente adotada, e também sobre a regra da 
missão internacional. A proposta do Hongwanji é o 
curso IMOP para candidatos a missionários seja 
oferecido para os monges e adeptos, e aos 
candidatos dos missionários residentes nas missões 
exteriores, a serem empregados no Hongwanji para 
conhecer a tradição, e ao mesmo tempo, atender os 
estrangeiros. 

A proposta das missões exteriores é a 
realização do Intercâmbio Cultural dos Jovens 
budistas, atualmente realizada a cada dois anos, que 
passe a ser realizada todos os anos.  
Ainda foram relatados o resultado da ajuda 
monetária para a Devastação do Leste do Japão. 

Formatura da PBA, 

Honolulu, EUA 

 

Pacific Buddhist Academy (PBA), 
administrada pela Missão do Havaí, realizou a 
formatura dos 21 alunos deste ano no Templo 
Betsuin de Honolulu. Na cerimônia foi lida a 
mensagem do superintendente do Hongwanji, 
Shoshin Tachibana pelo superintendente do 
Havaí, Eric Matsumono que deu a mensagem e 
as faixas de shikisho a cada formando.  
No dia 11 de maio, tinha realizado a entrega de 
diploma.  

 

Visita o Aquário de Quioto 
 

Jardim da Infância do Hongwanji 
realiza a excursão com os pais ao Aquário de 
Quioto inaugurado em março deste ano. O 
Aquário está situado a 300 metros da escola, o 
que possibilita a frequente visita. A escola fica 
no recinto do Hongwanji, no contexto da 
tradição budista e num ambiente natural. 

Estandarte do Templo Hongwanji de Kathmandu paira no topo mais 
alto do mundo, o Monte Everest (8.848 metros). O membro do Templo 
de Kathmandu e o guia que acompanha os grupos de estrangeiros, 
Pemba Lita Sherpa, 33 anos, esteve no cume no dia 19 de maio deste 
ano. Sr. Sherpa exprimiu sua emoção e alegria aos membros no Ofício 
de sábado após descer da montanha, “Escalei o monte com o 
sentimento de representar o Templo Hongwanji de Kathmandu. Foi difícil 
respirar com menos oxigênio no ar. Era uma condição crítica com a 
preocupação dos efeitos do mal da atitude, e ao mesmo tempo, com as 
nevascas que pudessem vir em qualquer momento. Fiquei muito feliz de 
ter conseguido erguer a bandeira.” 

 
Ele começou a frequentar o Templo Hongwanji de 

Kathmandu com objetivo de estudar o japonês dois anos atrás. Lá ouviu 
o sermão proferido pelo Diretor da Missão, Rev. Sonam Buthia sobre o 
ensinamento de Jodo Shinshu. Agora ele frequenta todas as semanas a 
aula de japonês e o curso do Budismo aos sábados, com o cântico do 
Shoshinguê. Ele lembra que, “Ouvindo o sermão do Rev. Sonam 
encontrei o verdadeiro ensinamento do Buda Amida. Aprendi que vivia 
no mundo da superstição. Agora estou feliz de ter encontrado o 
verdadeiro ensinamento. Quando ouvi o Shoshinguê pela primeira vez, 
minha mente se encheu de um sentimento de paz e recitei o Nembutsu 
na serenidade.” 

 
E completou, “Para me dedicar à Paz Mundial com o 

ensinamento de Jodo Shinshu, e para manifestar meu sentimento de 
gratidão de ter encontrado o ensinamento, escalei o monte com a 
bandeira do templo. No ano passado fracassei em chegar ao cume e, 
desta vez, quis levantar a bandeira. No topo, já fincada a imagem de 
Shakyamuni Buda, ofereci a bandeira e recitei o Nembutsu. Desejo 
aprender mais sobre o Jodo Shinshu todas as semanas.” 

 

Kathmandu Hongwanji 
conquista o topo do Everest

 

“Vamos parar de fumar!” 
 

Universidade Ryukoku, subsidiária do 
Hongwanji, realiza a campanha contra o cigarro na semana 
não-fumante, no período de 31 de maio a 6 de junho.  
Para aqueles que têm dificuldade de parar de fumar, eles 
oferecem folhetos informativos sobre a consequências do 
fumo, e também oferecem as consultas, exame da idade 
sanguínea e outros chek-up do corpo. A Universidade 
Ryukoku proíbe o fumo em todo o recinto da escola há três 
anos. Fumar é prejudicial não só para o fumante, mas para 
as pessoas em redor. 10 % dos estudantes são fumantes, 
porém, nos jovens com pouco vício, a chance maior de 
parar de fumar é maior.  
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