
 

“So penso em chegar um dia o templo se abre para os 
adeptos, e estou me preparando para isso. Só isso....” 

Congresso de Jovens Budistas, Maringa, BR 

 

 

Devastação do Leste do Japão 
 
Já faz 1 ano e três meses desde que ocorreu o Terremoto e o Tsunami que 
davastaram a região nordeste do Japão. Algumas recuperações são visíveis, mas 
ainda há muitas pessoas abrigadas, e o acidente da usina nuclear de Fukushima 
causou o interrompimento de todas as atividades dos templos de Jodo Shinshu da 
região. O Hongwanji estabeleceu três centrais de atendimento de ajuda às vítimas 
da Devastação. 
 

Ajuda direta às vítimas   929.737.946 ienes já recadados. 
Ajuda às atividades voluntárias 150.586.314 ienes já recadados. 

(Atualizado: 8 de junho de 2012) 
 
Os materiais em falta são os seguintes: 
Mantimentos: arroz, chá, café, suco, tempero e água potável (nacional) 
Produto higiene pessoal: papel higiênico, sabonete e sabão em geral, 
Artigos religiosos: incenso, incensório e sementes de flores. 

 

 

 

 

 

 

 

As mulheres residentes de 
Tóquio e refugiadas de 
Fukushima que moram no 
apartamento de funcionário 
público nacional realizam 
Salão Chikuchiku, encontro 
informal, mensalmente para 
produzir os assessórios 
escolares das crianças 
afetadas de Tsunami.  
Saiba mais no blog: 
http:// ameblo.jp/ 
chikuchiku-supporters/ 
 

Projeto de ajuda “Plaça de 
sorriso” no Templo Tsukiji , 
Tóquio atraiu 5 mil pessoas 
no dia 26 de maio. O evento 
co-organizado com o 
Mercado Tsukiji já foi 
realizado  35 vezes após o 
terremoto do ano passado.  
Veja o site: tsukiji-smile.jp 

 

Nóticias do Hongwanji: http://webtv.hongwanji.or.jp/ 

 Cidade Minami-sôma, 15km da Usina de Fukushima 
está praticamente vazia depois de um ano. 

Todas as manhãs, voluntários reunem antes de partir a 
atividade de cada local.  

O sino Kansho do Mausoleu Otani foi renovado após 
313 anos de uso. O novo sino foi doado por Sr. 
Minoru Motoi, o presidente da Fábrica de sino Roshi 

e o adepto do templo Kofukuji de Toyama. 

Alunos da Escola do 1º Grau, subsidiária da 
Univ. Kyoto-Joshi plantam as mudas de arroz 
com universitárias. 

 

http://www.tsukiji-smile.jp/

